Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST
Zmenový list číslo

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

Mesto Trnava

Ev.číslo Objednáteľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

Ev. číslo Zhotoviteľa

INVEX, spol.s r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava

Názov časti stavby
dotknutej zmenou (vrátane
čísla SO alebo PS)

01

Dátum vydania
zmenového listu

ZŠ a MŠ Atómová - Rekonštrukcia kuchyne, Trnava

Popis zmeny technického riešenia:
11-III-01: Rekonštrukcia kuchyne-prípočty,odpočty
Zhotovenie mazaniny z prostého betónu hr. Do 5 cm v m.č. 106,107,002,006
Odpočet tep.izol. v podlahe m.č.107
Vybúranie existujúcich oceľ.zárubní-m.č.008,015,016,012,011+ osadenie nových oceľ.zárubní, oprava omietok okolo zárubní,maľby
Vybúranie 3 ks ventilátorov + zamurovanie otvorov po ventilátoroch + omietnutie,likvidácia sute
Vybúranie stupačky pre napojenie dažď.kanalizácie,zamurovanie,omietnutie
Zamurovanie otvorov v stenách po starom VZT potrubí,omietnutie
Zamurovanie,vyprávka poškodených porobet.panelov v m.č.107
D+M dverí , D+M drev.prahov 6ks
Vŕtanie otvoru do bet. steny
11-III-02: ZTI,ÚK,plyn práce naviac
D+M výlevky 1 ks , batérie, ventilov, demontáž a montáž tep.izol.v m.č.006
11-III-03 : Kanalizačná prípojka naviac
D+M revíznej plastovej šachty + poklopu
D+M kanal.potrubia 14m + pripojenia
D+M prefa skruží - nadstavba šachty lapača tukov
11-III-04:ZTI - Rozvody vody naviac
D+M vodovod. plasthliník. trubiek vrátane izolácie, závesov, guľových kohútov a tlaková skúška
11-III-05: Kanalizačná prípojka - zemné práce podľa skutočnosti
Prípočty, odpočty zemných prác podľa skutočnosti
11-III-06: Kanalizačná prípojka - terénne úpravy,oprava asfaltu
Terénne úpravy - rozprestretie ornice
Vyspravenie krytu chodníka studenou asfalt.zmesou
11-III-07 Vzduchotechnické zariadenia
D+M VZT potrubia - Prívod vzduchu do jedálne
11-III-08 Silnoprúdové rozvody 1.NP - m.č.105
D+M svietidla 1ks
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D+M kábla
11-III-09: Kapotáž VZT otvorov - otvory a dvierka
Zhotovenie otvorov v SDK pre VZT a montážne dvierka - 20ks
D+M plastových montážnych dvierok

Zdôvodnenie zmeny:
požiadavka objednávateľa
chyba v projektovej
dokumentácii
chyba zhotoviteľa
vyššia moc
nepredvídateľné okolnosti
iné:

prípočty a odpočty vznikli z dôvodu skutočného stavu objektu a rozvodov inžinierskych sietí

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:
a. Názov
výkresu:
b. Označenie
výkresu:
c. Dátum
vydania
výkresu:
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Zmena Ceny diela:
Odpočet - Pôvodné nahradzované položky - viď rozpočet v prílohe
Názov objektu

Poradové č.
položky vo
výkaze
výmer

Názov položky

Jedn.

Množstvo

Jednotková
cena

Celkom bez DPH

-3 742,20 €

Spolu

Prípočet - Nové položky - viď rozpočet v prílohe
Názov objektu

Poradové č.
položky vo
výkaze
výmer

Názov položky

Jedn.

Množstvo

Jednotková
cena

Celkom bez DPH

9 834,69 €

Spolu

6 092,49 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady € bez DPH

Zmena termínov plnenia diela:
Zmena termínov čiastkových plnení
Čiastkove
Popis čiastkového plnenia

Pôvodný termín

Nový termín

Pôvodný termín

Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela
Popis
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela
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Zmenu
navrhuje:
Dátum:

Zhotoviteľ: INVEX, spol. s r.o.
Ing. Ján Pikna, v.r.
15.11.2019

Podpis:
Zmenový list Zhotoviteľ: INVEX, spol. s r.o.
vyhotovil:
Ing. Jana Brestovanská, v.r.
Dátum:
15.11.2019
Podpis:
Vyjadrenie
zhotoviteľa:

Prípočty a odpočty zohľadňujú
skutočne zrealizované práce na stavbe

Dátum:

Ing. Ján Pikna, v.r.
19.11.2019

Podpis:
Vyjadrenie
projektanta:

súhlasím
Ing. Jozef Masaryk, v.r.

Dátum:

22.11.2019

Podpis:
Vyjadrenie
TDI:

súhlasím
Miroslav Horník, v.r.

Dátum:

22.11.2019

Podpis:
Vyjadrenie
objednáteľa:

súhlasím
Ing. Dušan Béreš, v.r.

Dátum:

25.11.2019

Podpis:

Prílohy zmenového listu: Rozpočet ZŠa MŠ Atómová-prípočty, odpočty
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