Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov

Rekapitulace změnových listů č. 1 až 4 k dodatku SOD č. 1
Část stavby dotčená změnou:

Objekt skautské klubovny

Projekční zpracování změny:

Ing. arch. Zdeněk Gottwald (projektant),
Ing. Leoš Gurka (statik)

Popis změny:
Změnový list č. 1 – vícepráce – změna oken a výlezu: Tato změna obsahuje vlivem chyby
projektové dokumentace zmenšení velikosti střešních oken a výlezu tak, aby mohly být umístěny
mezi krokve, dále rozšíření některých parapetů a změnu dvou plastových oken v bočních fasádách
na dřevěná. Tyto práce jsou ve finanční výši +131 798,11 Kč vč. DPH (+108 924,06 Kč bez DPH).
Změnový list č. 2 – méněpráce – odečet původních oken, omítek stropů ve sklepě a odečet
hloubení rýh pro kanalizaci z důvodu jiné třídy zeminy: Tato změna obsahuje odečet původních
oken, parapetů a výlezu (88 473,03 Kč bez DPH za okna) dále odečet omítek stropů ve sklepě, kde
zůstanou stávající omítky a odečet hloubení rýh pro kanalizaci z důvodu jiné třídy zeminy. Všechny
tyto méněpráce jsou ve finanční výši -149 703,92 Kč vč. DPH (-123 722,25 Kč bez DPH).
Změnový list č. 3 – vícepráce – navýšení výměry zdiva při podřezání zdí: Tato změna obsahuje
doplnění chybějící výměry u vnitřních nosných zdí při podřezání zdiva. Tyto práce jsou ve finanční
výši +9 452,52 Kč vč. DPH (+7 812,00 Kč bez DPH).
Změnový list č. 4 – vícepráce – statické zajištění a ostatní stavební práce: Tato změna obsahuje
hloubení rýh pro vnitřní kanalizaci v zemině 4 tř. místo původně v rozpočtu oceněné 3 tř., dále
dodatečné vložení chybějících překladů nad dveře, statické zesílení - přibetonování klenby stropu
na chodbě 1.NP, statické zajištění uhnilých stropních trámů a trámů na půdě, svázání zdiva
potrhaného štítu táhlem, napojení hydroizolačního asfaltového pásu na ocelové zarážecí plechy a
vyklizení odpadu z prostoru sklepa. Tyto práce jsou ve finanční výši +294 454,94 Kč vč. DPH (+243
351,20 Kč bez DPH).

Ohodnocení změny
Ohodnocení změny (slovy):

+ 236 365,01 Kč bez DPH (286 001,66 Kč s DPH)
dvěstětřicetšesttisíctřistašedesátpět korun českých
jeden haléř
NE

Vliv změny na termín dokončení:
Přílohy změnového listu:
- Soupisy víceprací a odpočty neprovedených prací dle jednotlivých číslovaných změn 1 - 4

Za projektanta: Ing. arch. Zdeněk Gottwald

Za TDI:

doporučeno

Ing. Miroslav Franc
doporučeno

Podpis:

Podpis:

Datum: …………..2020

Datum: ………………..2020

