
McbMZOÍ 013

ZměDový list č. 1 ze <íne 4. 6. 2018

Náze\' stavby:
Rekonstrukce veřeiného osvětlení Čepirobv

Číslo smluvního vztahu:
35M01Ä

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projokümtn/zhotovitele/objwlnate}e/pro>T)2ovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvni dokumentace ve smyslu ebjedDfl>icyWu 10,5.8, 5.Ö, 12.3,12.4 smlouvy o dílo. 2m&>a se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní oenu/tonnín dokončení dílo

PůvMm řeVní dlí* ^řtiliivni doklimfíllKCi
Poddodavatel TSmM a s.

Nové frSfní'

ančurova 2904, 390 01 lábor, 1ČO:04101197
Poddodavatel TSmM a.s. a 
Poddodavate) B0R2A s.r.o., V

7dfivívln^ni 7mí»nv
a přístupu k jednotlivým domům přistoupila firma v místech, kde to bude technicky 
) co nejmen§i omezení provozu v dmé lokalitě. Tyto práce bude provádět firma 
,390 01 Tábor. IČO: 04101197

vzhledem ke stavu komunikaci 
možné, k řízenému protlaku pn 
BORZA s.r.o,, Vančurova 29l>

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel dila 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumemech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změn v na výkresovou dokumentací: ano^ne

Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval: —

Vliv zménv na smluvní cenu: fi«6/ne

CcíW dl)a dle smluvního vztahu vč. DPH; 6 271 159,60 Kč

Ponížcní/navyšení cenv díla vč. DPH: ,,,

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončeni dila: ene/ne

1 ermín dokončení dila dle smluvního vztahu: 3.9.201Ä

Nový termín dokončení díla: —

».01.013D pleli od i. 1.2017
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VlniM 7, nt r>l3

Zmènu navrhují (jméno, příjmení):

Datum; 4.6.2018 Podpis:

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4.6.2018 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav 

PO.P. 

. 8 -K- M
oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení); — 

Datum; Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: f â 

Příloha změnového listu: smluvní vztah s poddodavatelem

F_Of_01}DpJaood l.l.2wn SciWfc»2z2



REIMONT - ELEKTRO, S.r.o.
Dělnická 26
434 Ol Most - Veiebudice 
IČ: 47283025 
DIČ: CZ47283025

Zapsáni v OR u Kraj. soudu v Ústí nad 

Labefn, oddíl C, vložka 22640 

dat.Khr.: jgbwzmw

DodAvaM

BORZA, S.r.o. 

Vančurova 2904 

390 01 Tábor 

IČ: 04101197

Vystavil :

Kontaktní osoby ;

Dodad lháta : Dle dohody 

Místo dodání: Most - Čepirohy

Objednáváme u Váa provedení protlaků z HOPE 83 pre akd Rekonstrukce VO Čeplrohy" dle 
Vaěí cenová nabídky í 058 která Je nedílnou součástí této 
objednávky.

Cena : Ote ^cutečně provedených metrS a prad na stavM 
Platební podmínky : faktura. splatr>ost 30 dní, bankovním převodem 
Pnlohy : Cenové nabídka 0S6/18
Záruční doba :

Fakturační adresa: REIMONT - ELEKTRO, s.r.o., Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice

K faktuře musí být přiloženy doklady dokazující oprávněnost fakturace - dodací list. předávací protokol, rozpis 
práce a použitého materiálu, kopie objednávky apod.

Za dodavatele :

ane:....... .........................

Za objednatele:


