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Změnový list č. 2 ze dne 7.9.2018

Náz€v sravby: Rekonstrukce vcrejoého osvlticoí Čcpirohv
Cfslo smluvního vztahu:

35/2/2018
Název čásii siavby (PS, SO):

Na základě oznánienl projekutnta/zhotovitele/ebjednatele/provozovaiele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu ohýídrtávky/bodu 4.9/5.8/S.9/12.3/12.4 smlouvy o <ilo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní ccnu/lcrmK»ét*končefij dílo

Původní řešeni dle smluvní dokumentace. 
bez úprav komunikace

Nové řešení;
osazeni obrubníku v křižovatce u objektu p.p.Č. 25/6 (oblouk) na p.p.č. 375/1 k-ú. Čepí rohy

Zdůvodněni změny:
Při výkopových pracích změněn terén, který bylo nutno doplnit novými vyvýšenými obrubníky pro zamezení 
'jíždění motorových vozidel a sesuvu půdy z pozeinku.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla oni ostatní «nluvnl podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
deímovaný v prc^tové dokomtrrtací a smluvrdch dokumentech. Pfípsdné dodatečné stavební práce plynoucí X 

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

Vliv zménv na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně znracoval: —

Vliv zménv na smluvní cenu: ano^

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 6 271 159.60 Kč

Poniienl/navýSení cenv díla vč, DPH: 73 131,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 6 344 290.60 Kč

Vliv anénv na termín dokončení díla; ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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ZméDOvý Ust vyhotovit (jméno, příjmení);

Datum: 7.9.2018 Podpis:

Oprávněný Tástupcc zhotovitele (jmérw. příjmenO;  s.r.o

Damni: O “V Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Damm:

Správce rozpoCiu (jméno, příjmení):

Datum: tf AjOTf Podpis; 

Příloha změnového listu: Výpoiei
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