MUKUP00671D0

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

Jméno:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
K technickým věcem pověřen

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

(dále jen „Objednatel")

1.2

Jméno:
Sídlo:
IČO :
Bankovní spojení:

E.PROXIMA, s.r.o.
Holická 31, 779 00 Olomouc
253 95 602

Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Entner
(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny
technickým dozorem investora.
Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.4
následujícího znění:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Změny související s tímto dodatkem č.3 budou následující:
- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce souvisí se zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve
vazbě na studii akustiky interiéru haly,
- změna délky žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše,
- změna sklápěcích basketbalových košů,
- úprava délky dělících opon,
- úprava systému odvodnění severní části střechy haly,
- úprava potrubních rozvodů vzduchotechniky haly,
- úprava systému vytápění v souvislostí se zvětšeným objemem haly a tím i s
vyššími tepelnými ztrátami budovy,
- úprava systému osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou
výškou haly a spočívající v navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách
návazných prvků (rozvaděče apod.),
- změna systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro
světlou výšku místnosti do 12,0m. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto
parametru a nutnosti změnit systém EPS v prostoru haly za jiný.
Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto
plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je :
- konstrukce plošiny,
- dodávka a montáž zábradlí a žebříku,
- prostup v sendvičové fasádě.
Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.
Článek 4 Cena díla se doplňuje o či. 4.4.
• cena vícepráce bez DPH
• cena méněprací bez DPH
• cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH
• DPH 21%
• cena Dodatku č. 3 celkem

5 093 007,97 Kč
1 422 082,14 Kč
3 670 925,83 Kč
770 894,42 Kč
4 441 820,25 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.4, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076
ve znění tohoto Dodatku č.3 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a
zhotoviteli náleží celková úplata ve výši
Cena díla dle Smlouvy bez DPH
Cena Dodatku č.1 bez DPH
Cena Dodatku č.2 bez DPH
Cena Dodatku č.3 bez DPH
Cena celkem bez DPH
DPH 2 1 %
Cena celkem včetně DPH:

66 688 342,00 Kč
865 784,42 Kč
1 682 595,84 Kč
3 670 925,83 Kč
72 907 648,09 Kč
15 310 606,10Kč
88 218 254,19 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 4 - ZL č. 12 včetně
příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku
č. 1 a Dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 souhlasí a že Dodatek č. 3
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č.
28 konané dne 23.8.2017 usnesením č. 430/2017.
3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.3 bude v souladu se zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
3.7 Účinnost Dodatku č.3 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 2,^5. í?. '1s=>\~\.

V Olomouci, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

sta

o(\j. '^ ^■o //'

Ing. Petr Entner
jednatel

ZMĚNOVÝ L ST

číslo ZL: 4

E.PROXIMA, s.r.o.
Zhotovitel:
Investor:
Město Kuřim
Datum: 17.7.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
faxerrO
Způsob odeslání / předání
e-mailemL
poštouQ

osobněQ

Odkazy

na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - 00 Vedlejší a ostatní náklady
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Ved lejší a ostatní náklad y - navýšení ceny za koord inační
činnost, d ovoz prostorového lešení a ceny výrobní d okumentace
Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
S ohledem na výše uvedené jsou položky vedlejších a ostatních nákladů oceněny
adekvátně k celkovému navýšení rozdílového rozpočtu.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [Xl chyba v PD □

chyba zhotoviteleQ vyšší mocD jiné okolnostQ

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Bez komentáře.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH
0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :
43 638 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :
43 638 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: \M N
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číslo ZL: 5

ZMĚNOVÝ L ST

E.PROXIMA, s.r.o.
Zhotovitel:
Město Kuřim
Datum: 17.7.2017
Investor:
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
Způsob odeslání / předání
poštouQ
e-mailerrO faxemQ
Odkazy

osobněO

na specifikaci: KUR_DPS_D.1.1_608_01 Tabulka akustických prvků
na výkresy:

KUR_studie prostorové akustiky
KUR_DPS_D.1.1_603_01 1,
KUR_DPS_D.1.1_608_01 40
KUR_DPS_D.1.1_605_01 2
KUR_DPS_D.1.1_605_01 2
KUR_DPS_D.1.1_605_01 1
KUR DPS D.1.2 210 02

na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.1 Architektonicko
stavební řešení
na jinou část smlouvy:
Předmět změny: Zvětšení
rozsahu
zákla
d ových
konstrukcí,
svislých
konstrukcí, ocelové konstrukce, lešení a změna technické
specifikace
akustického obklad u, žebříku, basketbalových košů, d ělicích opon
Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce (souvisí se
zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve vazbě na
studii akustiky interiéru haly - viz příloha, kde se jedná o popis konstrukce A1 a A2,
str. 6 této studie)
- změna délky (prodloužení o 2m) žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše
- změna (prodloužení konstrukce o 2m) sklápěcích basketbalových košů
- úprava (prodloužení o 2m) dělících opon
Investor požadoval nad sportovní plochou umístit plošinu pro kamery. Projektant tuto
plošinu navrhnul a zhotovitel ocenil. Součástí plošiny je :
- konstrukce plošiny,
- dodávka a montáž zábradlí a žebříku,
- prostup v sendvičové fasádě.
Viz. příloha ZL str. 3
nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.
Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele _] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší mocQ jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá změnám dle upravené PD.

Změnový list vystavil

Počet připojených listů specifikací
Cena méněprací bez DPH :

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :
3 856 368,76 Kč

982 898,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :
2 873 469,78 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: \H>4 ,z<=>^

Datum: Av^ M
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ZMĚNOVÝ L ST

číslo ZL: 6

Zhotovitel
E.PROXIMA, s.r.o.
Investor:
Město Kuřim
Datum: 17.7.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
poštouQ
faxerrO
Způsob odeslání / předání
e-mailemL

osobně^

Odkazy

na specifikaci:
na výkresy: KUR_DPS_D1.4.1_099_01
KUR_DPS_D1.4.1_101_01
KUR DPS D1.4.1 106 01
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.1 Zdravotně technické
instalace
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: ZTI

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému
odvodnění severní části střechy haly.

Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové soustavy
URS.

Počet připojených listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [X] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší m o c D jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá změně dle upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :

17 984,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :

51 401,70 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

33 417,54 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce zhotovitele:
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: AM- M ■ 2-^v^

Datum: "\n ^

-^-^

^
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číslo ZL: 7

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o.
Investor:
Město Kuřim
Datum: 17.7.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
faxemO
Způsob odeslání / předání
poštouD
e-mailemi

osobněD

Odkazy

na specifikaci:
na výkresy: KUR_DPS_D.1.4.3_04.01
KUR DPS D.1.4.3 06.01
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.3 Vzduchotechnika
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: VZT

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla
potrubních rozvodů vzduchotechniky haly.

související úprava

Jednotkové ceny použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD nebo dle cenové
soustavy URS.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [X] chyba v PD □

chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z upravené PD haly.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH :

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :

64 613,50 Kč

24 333,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

40 280,20 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: IH M .i~~<* v^

Datum:

-V^.N . "l,.o \'^

číslo ZL: 9

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o.
Město Kuřim
Datum: 17.7.2017
Investor:
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
poštou^
Způsob odeslání / předání
e-mailem[
faxerrO

osobněO

Odkazy

na specifikaci: Popis v rozdílovém rozpočtu - pol.č. 1N
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.5 Samočinné
odvětrávací zařízení
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Samočinné

od větrávací

zařízení

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související drobná
úprava systému samočinného odvětrávacího zanzení (SOZ).

Viz. příloha ZL str. 3
Jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD a dle cenové
soustavy URS.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [X] chyba v PD O chyba zhotoviteleO vyšší mocO jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH :
0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :
1 700,50 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :
1 700,50 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: -^4

M

-2,-oť 754.

Datum: AM.S ,Z<=A>

číslo ZL: 10

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o.
Investor:
Město Kuřim
Datum: 11.8.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
Způsob odeslání / předání
e-mailemL
poštouD
faxerrO

osobně^

Odkazy

na specifikaci:
na výkresy: KUR DPS D.1.4.6 302.01
KUR DPS D.1.4.6 306.01
KUR DPS D.1.4.6 099.01
KUR DPS D.1.4.6 101.01
KUR DPS D.1.4.6 301.01
KUR DPS D.1.4.6 303.01
KUR DPS D.1.4.6 305.01
KUR DPS D.1.4.6 TEZ.01
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.6 silnoproudá
elektroinstalace
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Silnoproudá

elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i úprava systému
osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou výškou haly a spočívající v
navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách návazných prvků (rozvaděče apod.).
nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.
Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [X] chyba v PD □

chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Odpovídá požadavkům dle upravené PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH ;
232 642,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :
421 296,90 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :
653 939,60 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: -'VI ,^.2o^

Datum: A:\ , € .'2^\">

ZMĚNOVÝ L ST

číslo ZL: 11

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o.
Investor:
Město Kuřim
Datum: 11.8.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
poštouQ
Způsob odeslání / předání
e-mailem[
faxerrO

osobněD

Odkazy

na specifikaci:
na výkresy: KUR_DPS_D.14.7_099.01
KUR_DPS_D.14.7_100.01
KUR_DPS_D.14.7_301.01
KUR DPS D.14.7 TEZ.OI+příloha
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.7 Elektroinstalace
slaboproud
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Slaboproud é

elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna
systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro světlou výšku
místnosti do 12,Om. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto parametru a nutnosti
změnit systém EPS v prostoru haly za jiný.
nové ceny - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.

Ostatní jednotkové ceny jsou použity ze základního rozpočtu k uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele _] chyba v PD O chyba zhotovitele^ vyšší moc[U jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH :

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :

60 995,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :

236 295,76
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

175 300,06

Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

\'^ • S , ?„..<=> \'f~

Datum:

V'\ ,^C .'*-*£> \~

číslo ZL; 12

ZMĚNOVÝ L ST

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o.
Investor:
Město Kuřim
Datum: 11.8.2017
Název akce:
Městská sportovní hala Kuřim
Způsob odeslání / předání
e-mailemL
poštouQ
faxemD

osobněD

Odkazy

na specifikaci: Rozdílový rozpočet-popis položky 1N
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rozdílový rozpočet stavby - D.1.4.8 Měření a regulace
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Měření

a

regulace

Popis a zdůvodnění změny:
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy
zvednutím světlé výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, jejíž součástí byla i související změna dílčí
části profese Měření a regulace.
nová cena - zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající
požadované technické specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby
ceny a v závěru dospěly k dohodě o její výši.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele [Xl chyba v PD □

chyba zhotovitele^] vyšší m o c O jiné okolnostO

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na
jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
Změna vychází z požadavků PD.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH :
0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH
10 200 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH :
10 200 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Lhůta nezměněna

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce zhotovitele:
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

1 . řsf , 'Z o \ H-

Datum: A\ . t. £o V>,

