
-  Kč                                            

Ing. Marek Raška

Za TDI:

Ing. Petr Kobielusz Ing.Arch. Peter Lacko Ing.Miloš Růžička

Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 161 346,58 Kč                                                                                              

Odpočty z ceny díla bez DPH: 198 709,88 Kč-                                                                                                 

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 962 636,70 Kč                                                                                                 

Fakturováno v 0%
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Vliv na cenu:

Vedení instalaci elektro a chladu v podstropních ocelových žlabech v bíle barvě RAL 9010. Tímto způsobem možno vést vedení pod 

střešními panely a trámovou konstrukcí ve všech prostorách objektu. Standardní halogenová svítidla a svítidla ve společenském 

sále byla nahrazena svítidly LED dle požadavku objednatele, z důvody úspory provozních nákladů. Podobná svítidla nebyla v době 

zpracvování PD (2014) ve standardní dostupné nabídce.
Zdůvodnění změny :

Podstropní kabelové žlaby byly navrženy s ohledem na přiznané vedení všech sítí pod stropy - střešními panely a dřevěnými trámy. 

Záměna svítidel vyvolána dostupnou variantou úsporných svítidel LED - úspora budoucích provozních nákladů MČ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznamy ve stavebním deníku, zápisy v KD 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: v souladu s odsouhlasenou změnou ZL17

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Nové řešení:

Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada

Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Předmět změnového listu

Navýšení smluvní ceny

Část díla dotčená změnovým listem

Obecní Dům Ďáblice

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Dle původního projektu DPS byly řešeno uchycení elektroinstalací obecně na stropním panelu za pomoci kovových příchytek. Kotvení rozvodů 

chladu nebylo projektem blíže specifikováno. 

Původně byly navržené zářivkové svítidla a svítidla halogenová.

Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice

Změnový list číslo 22 - Žlaby a LED svítidla

Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"


