
Protokol o změně díla změnový list č.01

Dílo:

Smlouva o dílo:

Reg.č. stavby:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Název změnového listu: Změna konstrukce zasklení obvodového pláště
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Změnu vyvolal: Zhotovitel - Energie - stavební a báňská a.s. 

Popis změny: Prosklená fasáda: 
Několik  tabulí skla dle změny R1 - PD na východní fasádě, je z požárního izolačního dvojskla  s odolností 
REI 30. Způsob zasklení celého obvodového pláště strukturálním zasklívacím systémem s tmelenými 
spárami je nahražen systémem lištovým. Lišty jsou tmavého odstínu (antracit).  
V úrovni 2. a 3.NP je dle změny R1 - PD jiné vymezení ploch zasklených průhledným a neprůhledným 
sklem. U ploch zasklených neprůhledným sklem je do souvrství skla vložena smaltová vrstva černé barvy 
na tzv.5.pozici popřípadě smalt je možné nahradit LACOBELEM.

Zdůvodnění nezbytnosti změny: 
Změna je nezbytná pro zajištění požární bezpečnosti stavby.                                                                       
Rozsah průhledné a neprůhledné části je upraven architektem vzhledem k vnímání fasády jako celku.  

Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:                                                                            
Příčinou změny je provedení prosklené fasády tak, aby byly splněny požadavky požární ochrany 
konstrukce.  Výrobci protipožárních skel a hliníkových fasád nemají navržené konstrukce certifikovány a 
jejich certifikace by byla neúměrně časově náročná a není znám její konečný výsledek což by mohlo 
zásadně ovlivnit  realizaci díla.  Navrženou změnou  je zajištěn  požadovaný termín dokončení stavby dle 
realizační projektové dokumentace.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.  
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je
a) nižš í než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižš í než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty vš ech změn podle 
odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Dokumentace úprav zpracovaná firmou Hlaváček - architekti s.r.o. - 
xxx xxxx xxxxx.

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ: 45146802                                                                                 

MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY

č. E9/2018 ze dne 6. 2. 2018

134V112000370

Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481
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zvýšení/snížení

42 850 459,29 Kč

0,00 Kč

99 540,00 Kč

42 750 919,29 Kč

51 728 612,34 Kč

Datum:

Datum: 21.3.2018

Datum: 22.3.2018

Datum: 22.3.2018

Datum: 22.2.2018

Datum:

Úprava smluvní ceny:

Dosud platná cena dle SOD bez DPH:

Ocenění změny 
předložil: 

Energie - stavební a báňská a.s.

Podpis:

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.

7.2.2018

Za objednatele: xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx                                                       Investor 
doporučuje přijetí změny s ohledem na požární ochranu stavby.

Podpis:

Za TDS: xxxxxxxxx xxxxxx
TDS tímto vyslovuje svůj souhlas se změnou a zdůvodněním výše uvedenými.

Podpis:

Za AD: xxx xxx xxxxx xxxxxx Generální projektant se změnovým listem č.1 souhlasí. Jednotkové ceny 
jsou obvyklé a jejich množství odpovídá skutečnosti.

Podpis:

 Vyjádření MK ČR, ze dne:………………….

Nová cena bez DPH:

T
er

m
ín

y

Stavební náklady 0,00 Kč 99 540,00 Kč

Projekční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč

Snížení:

Zvýšení:

C
en

a 
(b

ez
 D

P
H

)

Vliv změny na náklady stavby: Snížení nákladů stavby.

Ve formě: oceněného rozpočtu

Náklady na změnu vícepráce méněpráce

V
yj

ád
ře

n
í:

Za zhotovitele: xxxxx xxxxxx

Podpis:

Nová cena vč. 21% DPH:

Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. :  1

P
ří

lo
h

y Přílohy protokolu (počet stránek/formát): 

Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)

Příloha č. 2 - 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.

Termín předání PD změny: 

Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla
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Č. OZ 1
Rozdíl

Specifikace m.j. mn. j. cena Celkem kod Specifikace m.j. mn. j.cena Celkem Celkem popis změny

D 614-3 Prosklená fasáda - skladba W/2 D 614-3 Prosklená fasáda - skladba W/2

192 K 787000002 Dodávka a montáž celoprosklené fasády - kompletní provedení dle specifikace m2 450,000 24 199,20 10 889 640,00 192 K 787000002 Dodávka a montáž celoprosklené fasády - kompletní provedení dle specifikace m2 450,000 23 978,00 10 790 100,00 -99 540,00

PP

bezrámové strukturální zasklení (na nakládacím profilu), izolační trojsklo v 
3.NP, izolační trojsklo+černý smalt v 2.NP, část plochy východní fasády s 
požární odolností EW 30 DP3 (3,4 m od stáv. fasády) PP

fasádní lištový systém (ocelové profily na obvodech skleněných tabulí), izolační 
trojsklo v 3.NP, izolační trojsklo+černý smalt v 2.NP, část plochy východní 
fasády s požární odolností EW 30 DP3 s požárním dvojsklem (3,4 m od stáv. 
fasády)

plocha průhledných skel m2 198,000 plocha průhledných skel m2 277,000

plocha tmavých skel - příplatek za neprůhlednou plochu (smalt) m2 252,000 1 260,00 317 520,00 plocha tmavých skel - příplatek za neprůhlednou plochu (smalt) m2 173,000 1 260,00 217 980,00

10 889 640,00 10 790 100,00 -99 540,00

Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 01

Název akce: MSB dostavba hlavní budovy - Změna konstrukce zasklení obvodového pláště

Odpočet Přípočet


