
Dodatek £ . 1
ke smlouvá o dílo t. 2017/1554/OI_OARRP ze 4.10.2017 

„Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno"

Smluvní strany

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
Mgr. Milan Volf, primátor 
002 34 516

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

Mgr. Milan Volf, primátor

Název: 
se sídlem: 
zastoupená:
Identifikační číslo:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

dále jen „objednatel"

Firma:
Sídlo - ulice, číslo:
Sídlo-PSČ, město:
Obchodní rejstřík:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu /kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa:
Telefon a fax 
E-mail:

Energie - stavební a bánská a.s. 
Vašíčkova 3081 
272 04 Kladno
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399 
45146802
CZ45146802. plátce DPH

Ing. Zdeněk Osner, CSc., 
Předseda představenstva

dále jen „zhotovitel1'

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek")

I.
1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Přistavba jídelny ZŠ Doberská 

Kladno”, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku 
uzavřeli dne 4.10.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3 Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněprací nad rozsah stanovený 
Smlouvou a z toho vyplývajíc! změna ceny díla.



2 Při průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné 
odhadnout předem při tvoření projektové dokumentace pro provádění stavby a při tvorbě výkazu 
výměr. Potřeba víceprací a méněprací vznikla až při skutečné realizaci díla. Změna rozsahu díla 
je specifikována dle změnových listů 1-8,. r.

Změnový list 1 - vzduchotechnika - jedná se o optimalizování velikosti digestoře v návaznosti na 
průtok odsávaného vzduchu
Změnový list 2 - zemni práce pro vsakovací studny- jedná se o vetší rozsah zhotovení vrtů 
z důvodu odlišných parametrů původně plánované zeminy.
Změnový list 3 - elektroinstalace - jedná se o úpravu silnoproudých rozvodů a kopcových prvků 
z důvodu dodatečného napojení datových rozvodů.
Změnový list 4 - sanace zdivá - omezení rozsahu - jedná se o neprovedení prací opravy fasády 
v jižní části stávajícího objektu z důvodu opravy uliční fasády celého objektu.
Změnový list 5 - ZTI - jedná se o upřesnění požadavku ZTI, ukotvení svislého potrubí dešťové 
kanalizace a přeložení ležaté dešťové kanalizace z důvodu jiného vedení reálné trasy jednotné 
kanalizace.
Změnový list 6 - stavební část - jedná se o větší vyztužení pasů a věnců dle požadavku statika, 
navýšení výměry střešního pláště z důvodu zmenšení tl. zděné atiky, výměnu EPS za keramické 
překlady, navýšeni rozsahu kazetového podhledu z důvodu zakrytí VZT potrubí, navýšení 
rozsahu opravy omítek ve stávající části z důvodu jejich větší degradace.
Změnový list 7 - asfaltováni - omezení rozsahu - jedná se o neprovedení asfaltového povrchu 
z důvodu stavby lešení zahájené opravy uliční fasády.
Změnový list 8 - okapový chodníček - jedná se o zhotovení okapového chodníku podél jižní části 
objektu z důvodu lepšího odvodu dešťových vod.

V důsledku toho činí:

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 305 061,41 Kč, což je 3,47 % původní ceny díla
Cena za dílo méněpráce bez DPH - 321 195,47 Kč

3. Zvýše uvedených důvodu se v článku Smlouvy - Článek V.. Cena za Dílo, platební podmínky 
odst. 5.1.. nahrazuje tímto novým zněním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH 8 770 863,15 Kč

(slovy.osm milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set šedesát tři korun a patnáct
haléřů)

5.1.2 DPH ve výšil 841 881,26 Kč (sazba DPH: 21%)

(slovy:jeden milion osm set čtyřicet jedna tisíc osm set osmdesát jedna korun a dvacet 
šest haléřů)

5.1. 3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši 10 612 744,41 Kč

{slovy:deset milionů šest set dvanáct tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun a čtyřicet jedna
haléřů)

(dále též „Cena za provedení Díla11)

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů 
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud 
jde o Cenu za provedeni díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.



4, Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IIL
Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy.

2. Dodatek je vyhotoven v 4 {čtyřech} stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany berou na védomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.t o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné 
ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a 
že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na védomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému 
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom 
všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému 
touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č, 1-8,

V Kladně dne ^ ^ r^' ^

Ing. Zdeněk Osner, CSc., 
předseda představenstva

zhotovitel

Energie - sísvební o bánská *,$.
Vaiíiěkpva ,'jOal 
2/2 04 Kladno

http://www.mestokladno.cz


ZMĚNOVÝ LIST 5.1 - Vzduchotechnika

Stavba: Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a,s.

Odesláno/předrtno - komu

Odcslóno/předáno
e-mail faxem osobně Datum:

ano 18.05AS

Přílohy / po*, listů kalkulace/,. Stran 1

Popis a zdůvodnění změny;

Zrněny, vícepráce - po upřesnění požadavku na provedení VZT projektantem - tj. odpočet digestoře rozm. 1250x800 mm a připočet 
digestoře rozm. 2700x800 mm (dle specifikace gastrotechnologie) a dopočet za zvětšeni tloušťky izolace z 25 na 50 mm a oplechováni 

potrubí FeZn na střeše. * V

Vyjádřeni projektant;:
V návaznosti na průtok odsávaného vzduchu byla optimalizována velikost digestoře (2700x800).

Vyjádření TDI:
Vilo—i

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph 17 135,00 Kč

DPH 21% 3 598,35 Kč

Celkem přípočty Kč vČ. dph 10 733,35 Kč

Odpočty Kč bez dph -3 397,52 Kč

DPH 21% -713,48 Kč

Celkem odpočty Kč vč. dph -4 111,00 Kč

výsledná cena zmény KČ bez dph 13 737,48 Kč

DPH 21% 2 884,87 Kč

Celkem výsledná cena změny Kč 16 622,35 Kč
vč. dph

JŠjjviiv na termín výstavby NE

6) Schválil Objednatel Projektant TDÍ Zhotovitel

Jménovitě:

Datum: ^ 9 2^1% l Í17 3/l«-----------■» 1n\ HP to-----
i 07. 2018 —i o r.m- -

Podpis: HP



1

Návrt) změny Přístavba jídelny ZS Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500 Č. OZ 1

Nabídka Propočet Roždí ř

č.pd. Specifikace m.j. mn. j. cena Celkem č pa). /datum Specifikace ; m.j. množství j.cena Celkem Celkem
Oil: M241 Zařízení 5.1 -Jídelna Dii: M241 Zařízení L1 -Jídelna

4í14 Digestoř 450m3/h ks -1.00 3397.52 -3 397.52 4 14 Digestoř násténnó 2700x800x 440 mm ks 1.DC $795.00 8 7S5.0C
1125x803 Díl: M244 Potiubí vč. Spojovacího, těsnícího

materiálu a závěsů, tvarovek + 30%
30 ZSajCtymranr^ poínjír- včetně ízDJace ti 50mm ? nwieráJni vlny* m2 22.0000C 470.00 10 340,00

! ►ryta PZ plechem dopočet k pot 26

'

Celkem -3 397.52 Celkem 17135,00 13 737



ZMĚNOVÝ LIST ě.2 - Venkovní úpravy - zemní práce pro vsakovací studny

Stavba: Přístavba Jídelny £Š Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a.s.

Odtfiláno/pfaláno - komu

Odea láno/předá no
e-mail faxem osobně Datum:

ano 1S.0S.18

Přílohy / poč. listů kalkulace/. Stran J

Popis a zdůvodněni změny:

Odpočet / přípočet • změna provedení zemních prací pro 2 ks vsakovací studní typu TEGRA DN 1000, tj, zhotovení vrtů 0 1420 mm hl. 
6,6 m a obsyp Štěrkopískem v tL 150 mm - viz. zápis ve SD ze dne 20.4.2018, vč. naložení a odvezení výkopku na skládku.

Vyjádření projektant::

Průměr a hloubka studen byly navrženy na základě provedené sondy před realizací a na základě zpracovaného Inženýrsko- geologického 
průzkumu. Sonda byla vyvrtána na severozápadním rohu nového objektu a nebyla tedy přímo v dotčeném místě, kde jsou lehce odlišné 
parametry a vrstvy zeminy.

Cenová kalkulace změnového Jistu

PřlpočtyKěbezdph 15B 484,45 Kč

DPH 21% 33 281,73 KČ

Celkem přfpočty Kč vč. dph 191 766,18 Kč

Odpočty Kč bez dph -117 984,60 Kč

DPH 21% -24 776,77 Kč

Celkem odpočty Kč vč. dph -142 761,37 KČ

výsledná cena změny Kě bez dph 40 499,85 Kč

DPH 21% 8 504,97 Kč

Celkem výsledná cena změny Kč 
vč. dph

49 004,82 Kč

|s) Vliv na termín výstavby NE

6) Schválil Objednatel Projektant TDI Zhotovitel

Jménovltě;

Datum: h-J iio18

Podpis:



Návrh změny Přístavba jídelny 2Š Doberská Kladno
Ó. ZAKÁZKY 3023 129500 č. oz 2

Nabídka Propočet Rozdíl
&.pol. Specifikace m.j. mn. }. cena Celkem c.poL /datum Specifikace mj. množství 1 j.cena Celkem Celkem
DB: 1 Zemni práce Zemní práce

3 *22X1001 VyvrtánivM^ovad studnynr.etnpfúménm 2ks m -1200000 9932.05 '1173945-3 122G0'R00 ; Vyvrtání Z ks vsakovací studny ni 6,6 i*n. e 1420 nvn vč. m 13,20 11 SíO.CO 152 328,00
oc-sypu átěfVcpiskeni v tl. 150 mm

•■2.157:01102 NaWWánJ výttipku z řKtf.1-4 v množství nad 100 m3 m3 22.68 35.56 805.41
(3. WfOWŮ.WS 6)*2-(3'14'(0.5r0.5)r6r2 22,$$

13 1527C11C5 VoGcrXAmč cřcmtsíéni výkopku z Por. 1-1 cfa 1CXXO m m3 22.68 * 26.67 2 872.54
14 192702199 Poplatek za tkSódku zeminy m3 22.59 109,25 2 477.50

... . _ .. ... _
_ ...

Celkem -117 934.60 Celkem 158 484.45 40 500



/
ZMĚNOVÝ LIST «- Elektroinstalace

Stavba: Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a,s.

Odcsláno/přcdáno - komu

Odesláno/přcdáno
e-mail faxem osobné Datum:

ano 18.05.18

Přílohy / poč. listů kalkulace/,. Stran 1

Popis a zdůvodnění žíněný:

Vícepráce - méněpráce, dopočet koncových prvků, odpočet/přípočet - úprava jističů v rozvaděči pro gastrotechnologii a dopočet kabeláže 
pro vyhřívání střešních vpusti dle výkr, č. D.07.03_Z2 a D,07.Q4_Z2 zaslené AD, - final eJektro a RK

Vyjádření projektant::

Na zákíadč požadavku investora byla navrhovaná část stavby napojena na stávající datové rozvody a s tím související nové silnoproudé 
rozvody a koncové prvky.

Vyjádření TDI:

Čertová kalkulace změnového listu

PNpočty Kč bez dph 17 477,70 Kč

DPH 21% 3 670,32 Kč

Celkem přípofity Kč vč, dph 21 148,02 Kč

Odpočty Kfi bez dph -152,00 Kč

DPH 21% -31,92 Kč

Celkem odpočty Kč vč, dph -183,92 Kč

výsledná cena změny Kč bez dph 17 325,70 Kč

DPH 21% 3 638,40 Kč

Celkem výsledná cena změny Kč 
vč* dph

20 964,10 KČ

|s) Vitv na termín výstavby NE

6) Schválil Objednatel Projektant TDI Zhotovitel

Jménovltě:



Návrh změny Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Q. ZAKÁZKY 3023 129500 č. oz 3

Nabídka Propočet Rozdíl

é.pol. Specifikace m.j. mm j, cena Celkem po I. Specifikace mj. množství . j.cena Celkem Celkem

T5 i Úprava rozvaděč* - odečet jistič B 16tt ks -1,000 152,00= -152.00 5 ' Kabel CYKVJ 3x2.5mm2 bm 250.00- 10,23: 1807.50

Zásuvka jednonásobná do vícenásobných rámečků , . _____
17 Vomplet 230V/16A, IP20 4 00 128-36 513 =0

*7a Drobný instalační rnatrial-dopočet k pal 47 scub 1,00 502,60 562.30

74111-2R00; Krabice rozbočovací ks 5.00 \ 76,80 334.00

74132-OROO Úprava lozvaděče i soub 1,00 7 223.60 2 223.60

44a .Montážní práce vč. dopravy - dopočet k po). 44 soub 1,00 8 986,80 3 =85.S3

Celkem -152,00 Celkem 17 477,70|| 17 326



ZMĚNOVÝ LIST č.4 - Sanace zdfva - omezení rozsahu

Stavba; Přístavba Jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal; Energie - stavební a báňská as.

OdesUno/předáno - komu

Odealáno/předáno
e-mail faxem osobně Datum:

ano I8.0S.I8

Přílohy / poč* HstO kalkulaceL Síran 1

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce - odpočet z pol. z rozpočtu Sanace zdivá - omezeni rozsahu, tj. neprovedeni práci opravy fasády v jižní části stávajícího 

objektu

Vyjádření projektant;:

Požadavek investora na neprovedeni práci opravy fasády v jižni části stávajícího objektu z důvodu opravy uliční fasády celého 

stávajícího objektu

Vyjádření TDI: 'fiAr?

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph 0,00 KČ

DPH 21% 0,00 Kč

Celkem přípočty Kč vč. dph 0,00 Kč

Odpočty Kč bez dph -129 937,11 Kč

DPH 21% •27 286,79 Kč

Celkem odpočty KČ vč, dph -157 223,90 Kč

výsledná cena změny KČ bez dph -129 937,11 Kč

DPH 21% -27 286,79 Kč

Celkem výsledná cena zmčny Kč 
yč, dph

-157 223,90 Kč

5) Vliv na termín výstavby NE



Návrh změny Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500 č. oz 4

Nabídka Propočet Rozdíl

č.pol. Specifikace m-í- mn. j. cena Celkem č.por. /datum Specifikace i m.J. množství j.cena Celkem Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnéjši

1 620951121 Zakrýváni výplni vnějších otvorů 7 iešeni m2 -5.00000 16.39 -81.95*
2 622454511 Oprava vnějších omítek vč zbroušen. m2 32.00000 71.01 -2 272.32
3 62242*149 Doplněni ozdobných fasadnícn prvků m2 -1 OCCOO 2 676.50 -2 675.50
4 6204C1161 Nátěr hydroíobizačni 1x m2 -14.00000 19.66 -275.24

5 62240*972 Ur.iverzáfm zák-adn- nálé-~ m2 -77.00000 29.50 -2 271.50
6'60Z02H03 rradnestnk sten z tronera:ni ceme*itóve omítky m2 -77.00000 159.50 -12281.50
7:522430000 Sanační íehčena emrjca U lOmm s bcnatým obsahem 

pórů k ukládáni soli. hydrofobiovana. vysoce, 
paroprppcsíná se zaliranym pcvrcncm. vyzuěens 
síťovinou

m2 -45.00000 535.31

-28 611.45

3 622431000 Sanační tenčena omítka *J 4Cnm 2vr. s sonatým oosanem 
póru k ukládáni soli, hydrofobizovaná. vysoce, 
paropropusmá se zatiraným povrchem. vyztužená 
síťovinou

m2 -32.00000 780.01

-24 960.32

9 622472 *.87 Dekorativní omítka - jecnosiožkova silikonová zmo vei. 
min 3mm

m? -91.00000 312.44
-28 432.04

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy i

10 941941031 Montáž Jeseni leh řatí.s podiahnmiš.do 1 rn.HIOm m2 -*15.00000 43.70' -5 2C0.30Í
11 341941191 Příplatek za každý měsíc ooužjtí lešení k pol 1031 m2 -119.00000 46,98 -5 590.62
12 941941831 Demontáž tešeni leh^raí.s pociahami.š 1 m H *,0 m m2 -119.00030 38.24 -4 550.56

Díl: 96 Bouráni konstrukci
13 973015291 Otlučeni omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 100 % m2 -45.00000 122.35 -5 505.75

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
14 9730821*1 Vniírostavenižtni doprava suti do 10 m ! -3.56390 230.51 -82592
15 379382121 Příplatek k vnitrosL dopravě suti za calššch S m -21.49600 25.22 •553.68
16 979081*11 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t -3.58300 262.19 -93943
17 979C81121 Příplatek k odvozu za <aždý daiší * km t -2149800 7.55 -164 46
18 S799900C1 Pcoiatek za skladku staveoni sut t -3 583CC 164.95 -591 05

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
19 999281105 "řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m ! -9.76448 213.03 -2 080 13

Díl: 96 Bouráni konstrukci
20 S78015261 C&učen -lesc-udržr.ě omítky k podkladu m2 -32 00000 54 45 -2 062 40

Celkem -129 937.11 Celkem 0,00 *129 937



ZMĚNOVÝ LIST Č.S - ZTI

Stavba: Přístavba Jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a.s.

Odešlá no/předá no - komu

Odesláno/předáno
e-mail foxem osobně Datum:

ano 18. OS. 18

Přílohy / potf. listů kalkulace/.. Stran l

Popis a zdůvodnění změny:

Změny, vfcepráce - po upřesnění požadavku na provedení ZTI projektantem a VD gasro technologie a ukotvení svislého potrubí 
dešťové kanalizace v m.č. 1.03 a přeložení ležaté kanaliuacc dešťové kanalizace dle změny - výkr. D.04,03 revize 01

Vyjádření projektant::

Po odkrytí zeminy a zjištěni reálné trasy jednotné kanalizace v místech pod navrhovanou přístavbou, bylo nutné tuto kanalizaci přeložit 
v této části směrem od základů železobetonového rámu a tím doSlo k prodloužení projektovaných přípojek.

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph 26 694,66 Kč

DPH 21% 5 605,88 Kč

Celkem přípočty Kč vč. dph 32 300,54 Kč

Odpoěty KČ bez dph 0,00 Kč

DPH 21% 0,00 KČ

Celkem odpočty Kč vč, dph 0,00 Kč

výsledná cena změny Kě bez dph 26694,66 Kč

DPH 21% 5 605,88 Kč

Celkem výsledná cena změny Kč 
vč. dph

32 300,54 Kč

5) Vliv na termín výstavby NE

7



i

Návrh změny Přístavba jídelny zš Doberská Kladno
Č. ZAKÁ2KY 3023 129500 č. oz 5

Nabídka Propočet Rozdíl

i poj Specifikace m.J. mn. ). cena Celkem č.pol. ftlatum Specifikace m.j. množství j.cena Celkem Celkem

Oil: 720.3 Vnitrní vodovod (D+M+přesun hmot)
20 22 \ plastové potrubí pro Ditncu vodu z PP-f? 20x3.4; vietné

itvaroveK.závésů, požárník prostiplr, objímek. a kotvení 1 m • 1S.OOCCO 317/90 řCíSíCj
ÍHN20

Dll: 72D.4 Izolace (D+M+pfesun hmot)
22 2* 3 1 Kolese trosek potrutrf-PP-R PJV20, izolační moce pc

i (vnitřní průměr r. ti stěny 20x9-strdená vorfai,, včetně .„ A ^
jmontažníro matccálg. svorek a pasek m 1W0W0 S8'£2 * 10' 12

722 18 -12ROQ Zvuková izolace potm_rC>i (Osštově svody) 110x10, včetně
Tontážniho maienátu. svorek a pásek ^ 7.1400: 126.C0 839.64

Dii: 720.1 Kanalizace vnitřní (D+M+pfe$un hmot)
8 Po__6 potru t: vnitfního odpadu - PP-HT -víctné tvarovek.

objímek. Humidch podícžek. pnotticižámicíi. maníat a ' m g 0O0O& 2#? 6S 2 901 52
kotvení dle doporučení vy robce systému DN5n

5 Poí_9 potrubí vnitřního extoadu - PP-H7 -včetně tvarovek.
objímek, tlumících podležek. protipožárních, manžet a m 3.CQ000 443.53 1 330 59
kotveni dle doporučeni výrobce systému1 DM75

ia;poí__iC' pafruoi vrvtfnino ocpadu -PP-HT -včemá žárovek.
objímek, tlufflicicn podložek. protipožámícfv manžet a m S.OCÚOD 545.13 *'635.33
kotveni dle doporučení výrobce systému DN130

Pomocné práce
952CX510R00 Stave on t pfipcmoc* - sekáni <Jráie< a oros-.upú ta, t C0ClDCl; 215D>ac 2160.00

722 22*00 vyvedení voccvodnirn a kanafezačricn výustek pro gastro
■ Rol 1.UUHJ0 8 130.00 S1CC.D0

' ?S7 99 51R0C Montáž cs^tnfcři tfyptecých konstrukci - kotvici profily na
svislé potrubí pro dešťovou tónafeaJ vč. dodávky M 2.00000. i 74QO0 3480,00

Celkem 0.00 Celkem 25 694,66 2$ 695



ZMĚNOVÝ LIST U - Stavební list

Stavba: Přístavba Jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská as.

OdcsWno/předáno - komu

Odeslino/pfcdáno
e-mali faxem osobně Datum:

ano 23.07.18

Přílohy/poř. listů kalkulace/. Stran 1

Popis a zdůvodnění změny:
Změny, vícepráce - odpočet obezdění svodů dešťové kanalizace a přípočet kazetových podhledů do m.č.1.05, 1.06,1.07, 1.08,1.09, 1.10 a 
1.11, odpočet EPS a přípočet keram. překladů do oken, dopočet výztuže (věnce, atika) + dopočet výměry na zhotovení střešního pláště k 
atice tl. 200 mm po obvodě - neshoda mezi proje.ktem a výkazem výměr, odpoěet/pflpoěet - oprava výmčry na opravy omítek a zhotovení 
omítek na SDK kce v nadpražích ostěnl

Vyjádření projektant::

V rámci autorského dozoru na požadavek statika bylo navrženo větší vyztužení pasů a věnců na základě skutečného stavu na stavbě. Z 
důvodu upřesnění respektivě zmenšení ti. zděné atiky statikem došlo k navýšení výměry střešního plóště.Byla odsouhlasena výměna EPS za 
keramické překlady, z důvodu zalícování oken s vnější stranou obvodového zdivá a nutností kotvení oken do překladů. Dále z hlediska 
estetického byl navržen kazetový podhled i do navrhovaného zázemí jídelny, kde nebyl původně plánován z důvodu zakrytí VZT potrubí.

Vyjádření TDI: 0
Vi ^7

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph 77 119,40 Kč

DPH 21% 16 193,07 Kč

Celkem přípočty Kě vč. dph 93 314,47 Kč

Odpočty Kč bez dph *27 224,73 KČ

DPH 21% -5 717,19 Kč

Celkem odpočty KČ vč. dph -32 941,92 Kč

výsledná cena změny Kč bez dph 49 894,67 KČ

DPH 21% 10477,88 Kč

Celkem výsledná cena změny Kč 
vč* dph

60 372,55 Kč

|5) Vliv na termín výstavby



1

Návrh změny Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500 č. oz 6

Nabídka Propočet Ftozrfíl

ó-pol. Specifikace m.j. mn. cena Celkem č-poí. /datum Specifikace m.j množství * j,cena Celkem Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
311317999113 tzoí*» mez. pft>k?sdv cclystyr*n S 8C mm m , —45.300 42.39 -1H 29 317168133 °řek!ad kemm>o<ý vysoký 70x235x1750 mm kus 15.000 4S0.14 7 202,10
36 342248109 pntHy P*D na MVC 5. U. 53 mm m2 -7.400 426.77 -323210 48 757586201 ^dNed minerální 600x600x15mm m2 27 300 652.15 t7SC4 7?

sloupy v mi i 03 (0.15*0.351*2*3.7*2 7.40C ■ddmfi 7.05. 1.06.107.1.06.109. í.fOíf.ll.

Díl: 61 Oprava povrchů vnitřních 76312-14RX SOK <as*Jik 3Xx 300 mm kolem de&'ove kanalizace ta
3.52 m

m2 8.448 330.68
-440.00

6C 612421637 Omítka vnitřní ztí-va, MVC. Stukovž m2 -10.360 201 55 -2 08S.47 763'7-22RDO instalační technika pro kde s SDK. montážrevanich dvířek 
ví dod tfvirsk 250x250 mm /k6k

ks 2.000 1 460.00
2 320.00

sloupy v mč 1 03 (0 35-4)*3,7*2 1C.360 Díl: 4 Vodorovné konstrukce
62 611421231 Corava vap cnit«< stropů co 1C% plochy bukových m2 -68.00000 77.33 -5 258.44 53417261821 V/Z3U2 ztužuilccn pásů a věnců 2 ocelí *0505{R1 t 0.185 32429.95

6 008.30

Vgfttné oemocnůbo c-rasuvmho tciení o výSce pcdiahy Oc
1903 mm a pro ratižení do 1.5 kPa

Díl: 712 Povlakové krytiny

307 54-196 3* -30 15-13.19 67.933 135 7123111C1 Povlaková krytina střech dc TO*, za studená AuP. 1 x nátěr 
- včetně dodávky ALP

m2 23.2-50: 3C.04 693.43

0.01 0.0 to - vodorovné 22,255*10.525 234.330

63 S12421231 Corava vápen omítefe siĚn do 10 % pl - štukových m2 : -34.40000 54.55 -6093.52 ■ na aft* 0.9*55.5 49. 950

stávajíc: zravo
19*3.5*1.51*3 12 *( 13* t .5>*{4* 12.51*0 “• (8.3*3.12}

94.386 to zeď a VZT C.4'14 4 5.760

0.014 0.Q14 290.0-19
64 611471411 Úprava stropů aktivovaným Stukem 11 I' - 3 mm m2 -63.00000 114.01 .7 752 58 vywůrs dle W -256 300

207.64-196.31-30 * 5-13.19 67.090 23.245
C.01 0.010 137 712341559 Povlaková krytina strach du 10*. MAIP pfitavenim m2 23.250 85.34 2 067 95

Díl: 36 Bouráni konstrukcí 136162852265 Pás pás Hydroizolační z modifikovs něho asfaltu m2 25.575 110.34 2 82'9i

111 978313121 Ctučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 li m2 -94.400 3 40 -329.4? 139 713121211 D*M spádovýchKlinů z£PS ifiOSO^-73mm m2 8.930 325.33 2 91C.55

stavaáci zc.vo
(9*3.5** 5r3i12*M3*1.5)*f4-t2 5)*0 7.15.3*3.12}

:94.38S 140:713141129ROO Izolace tepelná střech, mecnanicky kotveno rr2 8.S30 ea,27 789.25

0.014 0.014 141 28375766 A Deska izďačri polystyren samozréživý EPS m3 2.679 * 291 23 3 4S3 34

112-978011121 Otlučeni omítek vnitřních strofu do *C V. m2 -68COO 34Q -237.32 143 7123913e2 \'asyp z říčního ftérku *6 -23 ti 5 cm ti Sem - včetně 
dedévky kameniva

m2 4.54S 3229 419.69

307,64-196 31-30.15-13.19 87,990 22.195*10355

□,D1 0.C10 Din 9G Bourání konstrukcí
•22 979062111 Vniííost2veni5iri doprava suli do 10 ;n : -0.650 32.53 -53.61 978013141 Otuženi omítek vnitřních stiň v rozsahu přes 10 do 33 % m2 34.400 19.90 ' 378.56

94.4*0.004-68* 2.004 0.6496 stavaičtí zdivo
•’9*3 5*1.51*3.12*(13*1.5)*-<4*i2.5)*3.7*f6.3*3.'2j

■P4.3S8

•23 979082121 Píptafek k vrVitrost doprav* sut za oažiich 5 m t -3248 9,20 -2«se Q.014 '0.0tí
124 979381111 Odvez sun a vyccur. hmot "a sktédku do * tem 1 -0.650- 45.12 -29.31 122 97905211'' vnrtrastsveritStni doorava suti do 10 m ! 0 944 82.53 77.91

Včetně naloženi radso^vnl pcosťedok a složen! na 
skíět&u. bezposiaflcu za skládku

94.4*0.010 0.944

*25 979081121 Wípiotek k oevtaru zavaidy dali* i str t 43.246 3.32 -1244. 173 978092121 Příplatek k vnitrosf dopřává suti aa dolíích 5 m * 4 72C 923 43.42

125'975990001 9cc;.3ic< zra stavner. sm t -0.650 2-8.49 -U1.83 174 579091 *11 Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km : 0.944 45.12 42.59

Včetně naležení na docm=vn: prosttecek a síožer; na 
skládku, be2 poplatku za sWádfu.

125:979081121 Priol3tek k odvozu 2a každý dali' : km ! 4.72C 3 03 18.02

126 979993001 Poolatek za skládku stavební suti 1 0.Q44 2T8.49 20525

IH
-T

tU
ií;





ZMĚNOVÝ LIST Í.7 - Asfaltování - omezení rozsahu

Stavba: Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a.s.

Odešlá no/předáno - komu

Odesláno/předáno
e-mail faxem osobně Datum:

ano 04.07.IS

Přílohy f poč, Mstti kalkulaceStran 1

Popis a zdůvodnéní změny:

Méněpráce - odpočet z poL z rozpočtu Částí 08 - venkovní úpravy - omezení rozsahu, tj. neprovedení prací související s novým 
asfaltovým povrchem na základě požadavku Investora, odpočet - méněpráce na VO*

Vyjádření projektant::

Požadavek investora na neprovedení asfaltového povrchu v jihozápadní části objektu v ulici Jana Vaita z důvodu stavby leSení 
zahájené opravy uliční fasády celého objektu, která byla dodatečně zařazena do plánu investic a časově se prolíná s dokončením 
realizace přístavby jídelny*

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty Kč bez dph 0,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč

Celkem přípočty Kč vč, dph 0,00 Kč

Odpočty Kč bez dph 42 390,65 KČ

DPH 21% >8 902,04 Kč

Celkem odpočty Kč vč. dph -51 292,69 Kč

výsledná cena změny Kč bez dph -42 390,65 KČ

DPH 21% -8 902,04 Kč

Celkem výsledná cena zmčny Kč 
vč. dph

-51 292,69 Kč

|s) Vílv nalermín výstavby NE

6) Schválil Objednatel Projektant TDÍ Zhotovitel

Jménovltě:

Datum: 2fi. SL m 2 a 07. 2018 A3. ML

Podpis:



Návrh změny Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č, ZAKÁZKY 3023 1 29500 e. oz 7

Nabídka Propočet Rozdíl

č.pol. Specifikace m-i* mn. J. cení Celkem č-pd, /datum Specifikace m.j.j množství - i .cena Celkem Celkem
Díl: i 5 Komunikace -25 626,62

47 577000001 I Oprava asfeltobetonově plochy vč. pře Spádování podkladu, m2 I -54.00000, 437.53 -23 826.62
1 ! , ' '

ABS íl - 60 mm - asflatový beton střednéamný, kvalitativní třída lí

sR-mat- $0 mm - rěcykfovsné vrstvy malertáhj z vozovek strnete rte cementem a asfaJtovcu emulzi nebo pěnou

šD-0-100 mm - štěrkodrf

I 10,75*5 53 75

=025 0.25

Díl: 196 Bourání konstrukcí -10 843,79
54 113107520 Odstranění podkladu pL 50 m2, tem. drcené H.20 cm m2 4.60000 í 140.62 -2 053.05

_ —

schodiště . 2.8*1.3*0.2 0.728

chodník: 10,81*1.285 13.39055 -
-0.01385 -0.01885

55 113109310 Odstraněni podkladu pí. 50 m2, bel prostý C.10 cm m2 -13.90000 248.33' -4451.79
chodník • 10.81*1.285 13,89085 i
0.00515 0.00915

56 319735112 Řezáni stávajícího živičného kryte ti. 5 -10 cm m -20.70000 42.07 -670.85
,5+10,71 b*6 20.715

-0.015 -0.015

57 113106310 Odstraněni podWadu pl.do 50 m2, živice tL 10 cm m2 -53.60000 83.36 -4 466.10

5*10.715 53.575.
•

0.025 0.025
í . i

Díl: M21 Elektromontére •7 920,24
73 155001001 OenKfltáž a zpětná montáž lampy VO kus -1.00000! 5 462,25 -5462.25

74 155001002 Demontáž + zpětná montáž vedení VO m -9.0OCO0J 273.11' -2 457,99

r
Celkem -42 390,85i Celkem 0.00 -42 391



ZMĚNOVÝ LIST ř.8 - Okapový chodníček

I Stav ba: Přístavba jídelny Z$ Doberská Kladno

Vydal: Energie - stavební a báňská a.s.

Odes láno/předá no - komu

pdcslAae/předáno
e-mail faxem osobně Datum;

ano 04.07.1S

přílohy/poč. lístA kalkulace/,. Stran 1

Popis a zdůvodněni změny:

lOdpočet / přípočet - změna provedení zemních - zhotovení okapového chodníku podél jižní částí objektu - obruba parkový obrubník 
30cm od líce objektu a meziprostor vysypán kačirkem - požadavek invetora ze 4.7.2018

Vyjádření projektant::

Z důvodu lepšího odvodu dešťových vod.

Vyjádření TDI:

Cenová kalkulace změnového listu

Přípočty KČ bez dph 8 150,20 KČ

DPH 21% 1 7J 1,54 Kč

Celkem přípočty Kč vč. dph 9 861,75 Kč

I Odpočty Kč bez dph -108,86 Kč

DPH 21% -22,86 Kč

Celkem odpočty Kč vč. dph -131,72 Kč

výsledná cena zmény Kč bez dph 8 041,34 Kč

DPH 21% 1 688,68 Kč

Celkem výsledná cena změny Kě 
Ivě. dph 9 730,02 Kč

15) Vliv na termín výstavby NE



Návrti změny Přístavba jídelny ZŠ Doberská Kladno
Č. ZAKÁZKY 3023 129500

C.oz 8

Nabídka Propočet Rozdíl

kpol. Specifikace mj, mu. j. cena Celkem č-poJL Watum ( Specifikace mj. množství j.cena Celkem Celkem
Díl: 1 Zemní práce Díl: 5 Komunikace

7 174107101 2ásyp/am. rýíi.Sacíei sezjxflnénfm m3 -0.6S2 -10.011 -31.3811205

.

60 916561111 Osozer-zéftooovýcr obnjbnikú óo lože z C 12/15 s opérou. m 23.735 245.65 5 830.50
včetré dodávky OĎOlbnflaj 5W5Í25

,2Z735«0.31?.f 3.682 2Z 735*2*0.5 | 23.735

Díl: 1B Povrchové úpravy na tenénu 511639571215 C<ac©vý cíiodpiK poděť twtovy z tóčirVu ti 15 mm m2 6.821 271.93 1 854,70!

29 18040002C Zaio^i trávníku Darlco>/ého. rowna. dodár: osiva m2 -6,821 11.36 -77.43C8S 22.735*0.3 6.821 j i
23735*0.3 6.82ti Díl: 99 Staven&tnf přesun hmot —

55IS98223011 Přesun hmot t 4 924 94.44 465.00

i i •

I

r”

i

Celkem -108.88 Čolkem 8150.20 BM1


