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Změnový list č. 1 ze dne 10.8.2018

Ná«v slavby:

Číslo smluvního vztahu;

4. ZS Talieba - oprava elektroinstalace - 3. etapa - přízemí &koly

81/2/2018

^Na zéklsáé oznám«if projektaDta/t^jednatele o skutečnostech, které vyžaduji provést zoiénu smluvní 
dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Zména se týká technického řešení díla a má dopad na na jeho 
smluvní cenu.

řeženj dle PD: Dle projektové dokumentace je součástí díla i nová malba stropů po montáží svítidel
lokální opravy maleb a nátěrů stěn.

Nové řeSeni; V Jídelné byly pro výmalbu sn*opu použity speciální barvy pro zakryti map po zatékám do objektu. V 
dílné byly opraveny omítky stropu.

Zdůvodněn/ změny; V jídelně nebyly schopny běžně malířské prostředky zakiýt zahnědlé mapy na stropě po
zatékáni do objektu. Pro zakryti těchto skvrn byla použila speciální malířská barva. V dílné začala po aplikaci 
maleb stropu opadávat omítka, která byla ve Spatném stavu. Proto byla omítka stropu před výmalbou lokálně 
opravena.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
skfinovtRý v projektové dokumewaci a smUvnkb dokomemceb. Případné dcpdatečné stavební práce plynoucí i 
realizace změny budou hrazeny v souladu s přisluSnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv /měnv na vvkresovou dokumentací: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vhv změnv na smluvní cenu: ano
Cena dila dle smluvního vztahu vč. DPH: 653 242,04 Kč

Navýšení ceny dila vč. DPH: 8 349.00 Kč

Nová cejia dila vč, DPH: 661 591,04 Kč

Vliv rměnv na termín dokončení díla: ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu; 13.8.2018

Nov\ termín dokončení díla:
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Zmènu navrhuje (jméno, příjmem);

Darum:

Zménový list vyhoiovíí (jméno, příjmení):

Darum: fj’ Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: // Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (Jméno, příjmení):----------

Darum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednaiele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet
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REIMONT-ELEKTRO s.r.o.
Dělnická 26. Most-Velebudice

Ho. 4720^25
Nabídká číslo: N18'881

název; 4.ZŠ Ta lícha - oprava elektroinstalace, 3. etapa •přízemí školy

Úprava omítek a Izolace zateklin-vícepráce

Investor; Mésto Most

Vypracoval. 
Email montazeSrpiinnnt r?

Drv 8.8,201 d

mm
Izolaca zateKlin

m
m2 4 500.«

*2 Oprava omítak v dílné školníka 1 kpl 2 400.00 2 400.«

CELKEM BËZDPH Stavební práce 6 900.00
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