Brtníky - úprava veřejného prostranství
ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 1/2020

Zhotovitel:

Střední škola zahradnická a zemědělská Asntonína Emanuela
Komerse, děčín - Libverda, p.o. Českolipská 123, 405 02 Děčín

Změnový list vystavil

Střední škola zahradnická a zemědělská Asntonína Emanuela
Komerse, děčín - Libverda, p.o. Českolipská 123, 405 02 Děčín

Datum:

8.6.2020

Předmět změny:
Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č.
134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.
Popis a zdůvodnění změny:
Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce a méněpráce
Změna 1)

vícepráce

méněpráce

U stávající informační cedule je položena stávající dlažba, která bude pouze očištěna ( od trávy a
náletů) a doplněna po celé délce nově umístěných tabulí, místo původní mlatové cesty navržené
v PD

48 897,00 Kč

-

5 240,00 Kč

3 796,00 Kč

26 387,92 Kč

-

Kč

23 322,00 Kč

-

Kč

Kč

Změna 2)

Navržený labyrint 7m x 7m byl zmenšen na velikost 6,2m x 5,1m jelikož v místě kde je umístěn se
nachází zbytky základů staré zástavby, které byly zahrnuty zeminou, tudíž nebyla tato skutečnost
v PD zohledněna. Vzhledem k této skutečnosti a koryta potoku se labyrint nemohl realizovat
v navržených rozměrech a určeném počtu palisád 526 ks. Na zhotovení bylo použito pouze 455 ks
a zbývajících 71 ks bude ponecháno obci jako rezerva na opravu při případném poškození
labyrintu
Změna 3)

Altán je zhotoven dle PD , ale vzhledem ke svažitosti terénu byl postaven na ocelových stojnách a
ke vstupu do něj bude zhotoveno dřevěné schodiště. Tento návrh byl přijat s ohledem na přívalové
deště v jarních měsících. Při osazení altánu do stávajícího terénu, by muselo být vybudováno
odvodnění svahu pomocí drenáží zaústěných do potoka. Zvolená varianta vychází podstatně
levněji
Změna 4)

Výsadba bude doplněna o další rostliny dle nově navržené situace, a to z důvodu realizace potoka
a umístění altánu (bezpečnost dětí při běhání po louce bude zajištěna na straně veřejného
prostranství výsadbou větších rostlin po celé délce potoka, dle PD zůstanou ze strany komunikace
a TS stávající rostliny)
Změna 5)

Nebudou prováděny chráničky elektr. vedení. Po provedení sond bylo zjištěno ,že jsou uloženy
kabely dostatečně hluboko

-

Kč

9 825,00 Kč

-

Kč

23 410,00 Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

Změna 6)

Mlatový povrch byl navržen 60mb š. 1m což je 60m2. Dle skutečnosti tak jak je patrno ze situace
bude mlatový povrch pouze 38m2. V tomto případě dojde ke snížení rozpočtu
změna 7)

Na místě před cedulemi budou dvě lavičky na nožičkách, místo původně navržené jedné velké.
změna 8)

Za labyrintem ze strany od tabulí (od koryta toku) , budou doplněny kytky Pa – 100 ks, zde jsou
navrženy z důvodu zamezení přístupu k potoku, budou osazeny dále od sebe. Na pozemku
p.p.č.138 byly doplněny keře v úserku, který umožňoval vstup na místní komunikaci z hlediska
bezpečnbosti a zamezení přístupu na ní
změna 9)

Lávka přes potok byla přemístěna oproti PD do prostoru vyšlapané cesty spojující sousední
pozemky

změna 10)

V místě umístění TS není vhodné vysazovat nový strom tak jak je uvedeno v PD, protože koruna
vzrostlého stromu by mohla zasahovat do vedení TS. Strom bude vysazen na jiném vhodném místě
stavby

-

Kč

-

Kč

-

Kč

-

Kč

změna 11)

Byla provedena záměna umístění solitérních kamenů, tak jak vyhovoval terén
celkem vícepráce:
ZMĚNA CENY DÍLA:

103 846,92 Kč

celkem méněpráce:

37 031,00 Kč

celkem změna ceny díla:

66 815,92 Kč

CENA DÍLA DLE SOD

447 826,00 Kč

ODEČET VŠECH MÉNĚPRACÍ

37 031,00 Kč

CENA DÍLA BEZ MÉNĚPRACÍ

410 795,00 Kč

PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ

103 846,92 Kč

CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ

514 641,92 Kč

DPH 21%

108 074,80 Kč

CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH

622 716,72 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 14,92%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež
projektant nemohl předvídat.
Oznámení vydává:

František Moravec- starosta obce
Stanovisko TDI:
S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

Bc. Alena Bílková
Stanovisko projektanta:
S navrhovanými změnami souhlasím.

Daniela Bičišťová
přílohy:
příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací

