ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Název akce:

Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54

Investor:
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:

Tomáš Vele, jednatel

Liberecký kraj
TEP Jablonec, spol. s r. o.
Datum:
24. 7. 2017

Předmět změny:
1.1 Změna izolace ležatých rozvodů v kotelně SŠŘS Jablonec nad Nisou
Změna dle §222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.
Popis a zdůvodnění změny

V předmětu rekonstrukce kotelny v objektu SŠŘS nejsou v projektové dokumentaci zahrnuty úpravy na
ležatých rozvodech v prostoru kotelny. Tyto rozvody jsou nyní izolované materiálem, který nevyhovuje
dnešnímu požadavku ČSN, jak z hlediska materiálu, tak z hlediska tloušťky izolace. Vzhledem k výkonu kotelny
bude kotelna po částečné modernizaci kontrolována Státní energetickou inspekcí, kde součástí je i vhodnost
izolace rozvodů. Proto navrhujeme tyto izolace v kotelně demontovat, potrubí natřít ochranným nátěrem a
znovu izolovat tepelnou izolací s minerální vaty s al. obalem, dle příslušné ČSN.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.
Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale
jsou nezbytné pro opětovné uvedení do provozu a změna dodavatele by způsobila zadavateli značné
obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 28 406 Kč bez DPH
změna celkem: vícepráce 28 406 Kč bez DPH
Rozpočet

Přílohy:
Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

28 406 Kč
Vyčíslení DPH změny:

28 406 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení
díla:
Tato změna nemá vliv na celkový
termín výstavby
Výsledná cena změny včetně
DPH:

5 965,26 Kč

34 371,26 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro
celé dílo.
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Podpis technického dozoru
Podpis projektanta stavby:
Podpis stavbyvedoucího stavby:
stavby: Ing. Libor Jakoubek
Ing. Antonín Horych
Tomáš Vele
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