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Změnový list č. 1 ze dne 7.8.2018
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").___________________________

Název stavby:
Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

75/2/2018
Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení proj ektanta/zhotovitele/obj ednatele/pro vozová tele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu ebjednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci a rozpočtu stavbv nebvlo uvažováno s
výměnou obrubníků ohraničujících stávající parkoviště na p.p.č. 6433.

Nové řešení: Stávající obrubníl:y ohraničující parkoviště na p.p.č. 6433 budou vybourány a bude položen nový
obrubník 100x15/12x25 cm.

Zdůvodnění změnv: Stávající betonové obrubníky ohraničující parkoviště jsou ve špatném stavu a je nutné je
vyměnit za nové.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z 
pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 
odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a 
zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 9 557 902,81 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 44 027,44 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 9 601 930,25 Kě

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX

Datum: 21.8.2018 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXX 

Datum: 20.8.2018 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radek Braum, Ing Radovan Dušek 

Datum: 20.8.2018 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXX 
Datum: 22.8.2018 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXXXX
Datum: 21.8.2018 Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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Příloha změnového listu č. 1 - výpočet
Název akce: Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

číslo pol. 
z nabídky 

VZ

číslo pol. položka jednotka jednotková
cena
(Kč)

původní
množství

nové
množství

rozdíl
v množství

změna
ceny
(Kč)

14 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3 m3 140,00 152,89 162,95 10,06 1 408,82

17 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 17,50 164,89 169,92 5,03 88,06

25 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z hominy tř. 1 až 4 m3 42,35 875,44 885,50 10,06 426,17

26 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m m3 8,05 4 377,20 4 427,52 50,32 405,04

28 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 35,00 1 575,79 1 593,91 18,11 633,96

93 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 288,75 790,00 870,50 80,50 23 244,38

94 592175040 obrubník -MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní kus 110,25 530,85 612,55 81,71 9 008,31

107 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 61,25 764,40 783,53 19,13 1 171,59

Datum: 7.8.2018

změna ceny bez DPH
DPH % 21

36 386,31
7 641,13

změna ceny s DPH 44 027,44
Zpracoval/a (jméno a příjmení): XXXXXX 
Podpis:

F_OI_037C platí od: 1. 1.2017 Stránka 1 z 1


