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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby:
Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále SO 01 – Vnitřní stavební
úpravy základního objektu
OBJEDNATEL:

Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál, Ing. Pavel Juříček

ZHOTOVITEL:

Obchodní centrum SAN s.r.o., p. Jiří Šimčík

GENERÁLNI PROJEKTANT :

Ing. Karel Kovář

TECHNICKÝ DOZOR:

Ing. Jiří Zlámal

ZMĚNA:

Nejde výslovně o změny, ale převážně o reakci a řešení
odkrytých stávajících stavů při rekonstrukci objektu. Ty
vyžadovaly doplnění prací a dodávek ze strany zhotovitele – viz
technický popis změn

TECHNICKÝ POPIS ZMĚN

Neprovedené práce a dodávky - MNP

Práce nad rámec VV – VCP
1/vnitřní stavební úpravy zázemí –
-propojení nových rozvodů ÚT se stávajícími, nová
otopná tělesa nad rámec VV
-odpočty neprováděných izolací proti vodě
a podhledů stropů
-dodaný nábytek dle skutečných výměr
-náhrada obyčejných samonivelačních stěrek za
speciální na stávající asfaltové izolace
-propojení nové elektroinstalace se stávající,
zasekání hl. rozvodu v chodbě, svítidla dle dodané
skutečnosti
2/ výměna staré dlažby před vstupem za novou
dlažbu včetně izolace a soklu
3/ vyrovnávka chodby po odbourání stávajících
dlažeb
4/ dílčí opravy vnějších omítek fasády –
zabezpečení dalších škod a zapravení ostění kolem
stávajících oken
5/ úprava výškové úrovně podlahy zádveří jižního
vstupu – m.č. 128
6/ nadezdívka a zednické práce novými dveřmi –
m.č. 115
7/ zřízení rampy místo schodku v hl. chodbě, včetně
odbourání svislých konstrukcí m.č. 132
8/ propojení kabiny pro rozhodčí s WC – m.č.126
9/ oprava po havárii stávajících rozvodů vodovodu

Důvod změny a kým byla změna vyvolána
-nutnost řešení úprav při odkrytí stávajících konstrukcí – nebylo možno předpokládat ze strany GP
-dílče požadavky objednatele – např. propoje elektro a ÚT, rozšíření výměny otopných těles ÚT,
výměna dlažeb v hl. vstupu
-zlepšení navrhovaného stavu – propojení kabiny rozhodčích s WC, rampa na chodbě
-havárie vodovodu
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Vliv změn na konečný termín:
Dle ustanovení čl. III. Předmět smlouvy odst. 4.b) je po dohodě se zhotovitelem termín dokončení díla
prodloužen o 10 dnů (doba provádění víceprací).
Příloha ZL :
Rozpočty bilance VCP/MNP
Cena přípočtu (VCP) bez DPH:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Rozdíl v ceně:

61.754,88
10.872,97
22.384,44
3.461,40
2.298,92
3.153,09
14.280,48
9.558,59
4.474,43

+ 132.239,22 Kč

Konečná cena díla po úpravě bez DPH:
SoD Práce dle tohoto ZL
Celkem

1.783.560,41 Kč
+ 132.239,22 Kč
1.915.799,63 Kč

SEZNAM PŘÍLOH:
- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část

Pavel Juříček

Datum:

10.10.2018

Technický dozor:

Jiří Zlámal

Datum:

10.10.2018

Zhotovitel:

Jiří Šimčík

Datum:

10.10.2018

Objednatel:

