FILOZOFICKA FAKULTA
Univerzita Karlova

Dekan
PRACOM s.r.o.
ICO: 48026450
Trojska 633/173d
170 00 Praha 7
V Praze dne 8. 5. 2018
C. j.:

Poskytnuti informace
Vazeny pane Munzare,
dne 23. 4. 2018 jsern od spolecnosti PRACOM s.r.o., ICO: 48026450, obdrzel datovou
schrankou zadost o poskytnutf inforrnace die § 4a zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnern
prfstupu k inforrnacfrn, ve znenf pozdejsfch predpisu, kterou evidujerne pod c. j.
.
V zakonne lhute 15 dnf od dorucenf Vasf zadosti o inforrnace Varn v prfloze poskytuji na
adresu uvedenou ve Vasf zadosti pozadovanou inforrnaci, a to konkretne kopie techto
dokurnentu:
1) Technicky list zrneny c. 2, jenz tvorf soucast Dodatku c. 2 ke Srnlouve o dflo c.
2017/0860, ktery nese evidencnf cfslo 2018/0199;
2) Zrnenov:Y list c. 7, jenz tvoff so ucast navrhu Dodatku c. 1 ke Srnlouve o dflo c.
2017/0288, jenz je v soucasne do be predrnetern jednanf rnezi FF UK a spolecnostf
PRACOM s.r.o.
}edna se o jedine existujfcf inforrnace ve srnyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnern
prfstupu k inforrnacfrn, ve znenf pozdejsfch predpisu, ktere rna k Vasf zadosti FF UK
k dispozici. Zaroven si dovoluji podotknout, ze inforrnace ad 1) byly jiz Vasf spolecnosti
jednou poskytnuty a inforrnace ad 2) rna Vase spolecnost k dispozici v rarnci jednanf o
uprave srnluvnfho vztahu rnezi FF UK a spolecnostf ~ M s.r.o
Spozdravem
doc. PhDr. Michal Pullrnann, Ph.D.
dekan FFUK

Filozoficka faku lta Univerzity Karlovy
nam. ]ana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IC: 00216208
DIG: CZ00216208

Tel.: (+420) 221619 364
Fax: ( +420) 221 619 310

dekan@ff.cuni.cz
http://ff.cuni.cz
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Technicky list zmeny (TLZ) c.:
Datum
SoD

redlozenf TLZ:

c.:

Ze dne:

2

9.1.2018
SOD 2017/0860
7.12.2017

Projekt registracn f Cislo:

CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16_016/0002394

Stavba:

UK FF- Velke poslucharny -zhotovenl

Objekt:

Nazev zmeny:

Repase oken

w~~-~~~~m~~y__~yja ~_ren f E_~j ekta nt~--~e~!~ac~i d ~~~~-~nta~c:l:______________________"----~-.------Zmenovy list zahrnuje repasi oken v poslucharnach c. 18 a 104, ktere mely byt provedeny v ramci jine
akce realizovane jinym dodavatelem "Rekonstrukce fasad a strech''.
Vzhledem k soucasnemu zpracovanl obou projektu i jejich realizaci se poCitalo s koordinad prad tak, a by
mlstnosti byly dokonceny jako celek jelikoz v ramci projektu poslucharen budou provadeny dalsl prace a
dodavky, ktere technologicky dokoncenl oken predpokladajl ( napr. dodavka a osazenl vnitrnich elektricky
ovladanych rolet do meziokennlho prostoru). Realizacnl firma, ktera mela vcas dokoncit repasi
predmetnych oken, tato nezvladla resp. s repasl okenvzhledem k celkovemu znacnemu zpozdenl ani
nezacela.
Pokud by se provadela repase oken pozdeji- tj. po dokoncenl poslucharen- vyvolalo by to minimalne
demontaze a montaze nekterych prlmo souvisejldch prvku prlpadne ohrozenl poskozenl dalslch castl
dokoncene rekonstrukce s tim, ze rekonstrukce mlstnostl bude hrazena z OP a bude se na nl vazat zaruka
zhotovitele, problematicke by bylo ito, kdo by tyto demontaze mohl provadet- cili zasahovat do
dokonceneho dlla a v kazdem prlpade by se jednalo o vicenaklady . Dodatecna repase oken by navlc
znamenala i dalsl provoznl odstavku predmetnych mlstnostl, coz je neprlznive i z hlediska FF (
pravdepodobne v dobe kdy se budou rekonstruovat dalsf poslucharny) ale i z hlediska OP VVV
-udrzitelnosti a vyuzfvanl a i z hlediska zarucnl doby, ktera bude plynout, aniz by instalovana zarfzenf byla
vyuzlvana. Navrzen je proto presun repase predmetnych oken do realizace rekonstrukce poslucharen jako
vlcepraice die tohoto ZL. V ramci akce "rekonstrukce fasad" bude toto vyjmutl nahrazeno repasl jinych
oken, ktera do predmetnleho projektu zahrnuta nebyla.

ZL c. 2 zahrnuje die vyse uv. nasledujld viceprace:
- celkovou repasi dvou ks. oken do m.c. 18 (pol. 57a a 57b) a 1 ks okna s balk6novymi dvermi do m.c. 104
(57 c) . Dalsl okna do m.c. 104 byla dodana druhym zhotovitelem jako repliky.
presuny hmot a ostatnl naklady v souvislostl s navysenlm prad

Vyse uv. zjistenl a viceprace byla dohodnuta zapisem ramci KD, nenl zpracovana uprava PD.
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bezdopadu

C:asovy dopad oproti puvodnlmu resenl:
Cenovy dopad:

s dopadem:
Kc bez DPH

DPH

Kc vc. DPH
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Detailnf vykaz vymer je prflohou
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Za objednavatele:

Za TDI
Za projektanta:
Za zhotovitele:
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KRYCI LIST ZL c.2
Stavba:

UK FF - Velke poslucharny -zhotoveni

Objekt:

Velke poslucharny-

JKSO:
Mfsto:

NAM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

m.c.

018,104
CC-CZ:
Datum :

08.01.2018

IC:

Objednatel:
FILOZOFICKA FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DIC:
IC:

Zhotovitel:
Elizza s.r.o.

DIC:
IC:
DIC:

Projektant:
CUBOID architekti,Krohova 2595,P6

IC:

Zpracovatel:

DIC:

Poznamka:

252 401,00
21 700,00

Naklady z rozpoctu
Ostatnf naklady

274 101,00
Cena bez DPH
21,00%

ze

274 101,00

snizena

15,00%

ze

0,00

zakl. prenesena

21,00%

ze

0,00

sniz. prenesena

15,00%

ze

0,00

0,00%

ze

0,00

DPH zakladni

nulova

\cena s DPH

v

57561,21
0,00
0,00
0,00
0,00

331 662,211

CZK
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba:

UK FF - Velke poslucharny -zhotoveni

Objekt:

Velke poslucharny -

Misto:

NAM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Objednatel:
Zhotovitel:

FILOZOFICKA FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P Projektant:
Elizza s.r.o.
Zpracovatel:

m.c. 018,104
Datum:

Kod- Popis

08.01.2018
CUBOID architekti,Krohova 259~
0
Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu

252 401,00

HSV - Prace a dodavky HSV

0,00

3 - Svisle a kompletni konstrukce

0,00

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni

0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

0,00

997 - Presun sute

0,00

998 - Presun hmot

0,00

PSV- PSV

252 401,00

714- Akusticka a protiotresova opatreni

0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

725 - Zdravotechnika - zarizovad predmety

0,00

731 - Vytapeni

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

762 - Konstrukce tesarske

0,00

763 - Konstrukce suche vystavby

0,00

766 - Konstrukce truhlarske
766-1 - Repase a restaurovani puvodniho nabytku
766-2 - Novy nabytek a vnitrni vybaveni
775 - Podlahy skladane

252 401,00
0,00
0,00
0,00

776 - Podlahy povlakove

0,00

781 - Dokoncovad prace - obklady

0,00

783 - Dokoncovad prace - natery

0,00

784 - Dokoncovad prace

0,00

786 - Dokoncovad prace - calounicke upravy

0,00

787 - Dokoncovad prace - zasklivani

0,00

M - Prace a dodavky M

0,00

21-M - Elektromontaze

0,00

HZS - Hodinove zuctovad sazby

0,00

2) Ostatnf naklady

21 700,00

Zarizeni staveniSte

2 500,00

Uzemni vlivy

1 500,00

Provozni vlivy

4 000,00

Kompletacni cinnost

13 700,00

Celkove naklady za stavbu 1) + 2)

274 101,00

Strana 2 z 3

ROZPOCET
Stavba:

UK FF - Velke poslucharny -zhotovenf

Objekt:

Velke poslucharny -

Mfsto:

NAM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

Objednatel:
Zhotovitel:

FILOZOFICKA FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V P Projektant:
Zpracovatel:
Elizza s.r.o.

PC Typ

m.c. 018,104

Pop is

Kod

08.01.2018

Datum:

MJ

Mnozstvf

CUBOID architekti,Krohova

259~

0
J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

Cena celkem [CZK]

252 401,00

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV

252 401,00

766 - Konstrukce truhlarske
I

J57a

K 766660001R

repase okna 0/1 stavajici okno dvojite drevene
spaletove celk. rozmer cca 1750/2400

kus

1,000

52 000,00

52 000,00

kus

1,000

92 000,00

92 000,00

kus

1,000

102 000,00

102 000,00

0,74

6 401,00

I

celkov6 repose vnitfnich i vm?jsich oken, vcetne
oblozky, vnitfniho parapetu a listov6ni. Odstraneni
n6teru, vyspr6vky, tmeleni, nove n6tery, oprava a
vyCisteni kov6ni , preskleni sklem 4mm

I

157b

K 766660001R

repase okna 0/2 stavajici okno dvojite drevene
spaletove celk. rozmer cca 3150/2400

celkov6 repose vniti'nich i vnejsich oken, vcetne
oblozky, vnitfniho parapetu a listov6ni. Odstraneni
n6teru, vyspr6vky, tmeleni, nove n6tery, oprava a
vyCisteni kov6ni , preskleni sklem 4mm

57c

K 766660001R

repase okna 0/3 stavajici okno dvojite drevene
spaletove s dvermi celk. rozmer cca 2350/3100

celkov6 repose vniti'nich i vnejsich oken a dvei'i,
vcetne oblozky, vniti'niho parapetu a liStov6ni.
Odstraneni n6teru, vyspr6vky, tmeleni, nove n6tery,
oprava a vyCisteni kov6ni , preskleni sklem 4mm

Presun hmot procentni pro konstrukce
truhlarske v objektech v do 6 m
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Protokol o změně díla
Změnový list č.: 7
Datum:

23.3.2018

Smlova o dílo:

NÁZEV ZL : Odpočty a přípočty špaletových oken a parapetů
č. objednatele: 2017/0288 ze dne 13.6.2017

Předmět díla:

UK FF - Rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy

Objekt:

UK FF - hlavní budova, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Objednatel:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Zhotovitel:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

TDI:

Přílohy

Projektant:
FARA s.r.o.,
Popis změny a zdůvodnění:
Odpočty: Opravy oken ozn. 66 (1ks), ozn. 65 (1ks), ozn.42 (1ks) a jejich parapety byly provedeny jiným dodavatelem v souvislosti prováděných prací z
interiéru. Stěna s dveřmi ozn.95 byla ve výkazu výměr chybně uvedena ve 3ks - skutečnost je 1ks.
Přípočty: Doplněna chybějící okna na bočních stěnách rizalitů v ulici Kaprova a Široká, která ve výkazu výměr nebyla uvedena. Jedná se o okna v ulici
Široká ozn.30 (2ks), ozn.45 (1ks) a v ulici Kaprova ozn.45 (1ks), a dále o parapety těchto oken.
Zdůvodnění: Odpočet opravy oken ozn. 66 (1ks), ozn. 65 (1ks), ozn.42 (1ks) a jejich parapetů proběhl z důvodu současně probíhající rekonstrukce
místností č. 18 a 104, kde se tato okna nacházejí, třetí osobou na základě jiné smlouvy o dílo. Okna nebyla zhotovitelem opravena v předstihu této
rekonstrukce místností č. 18 a 104, přičemž dokončení opravy oken je nezbytné současně s celkovou rekonstrukcí místností č. 18 a 104 tak, aby bylo
možné provést související práce (např. dodávku a osazení vnitřních elektricky ovládaných rolet do meziokenního prostoru) a aby bylo možné místnosti
užívat a nebylo do nich již zasahováno. Objednatel zajistí opravu těchto oken samostatně. Ve výši odpočtu došlo k přípočtu opravy jiných oken, která
nebyla předmětem díla, aby došlo k rovnocenné kompenzaci.

1) Cenová nabídka ze dne 8.3.2018

Změna vyvolána:

odpočet: požadavek investora / přípočet: revize rozpočtu

údaje o změně

Jedná se o změnu (zaškrtnout):
Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:
Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:

X

Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):
Zápis do SD (deníku změn):
Dodatek k PD:
Dokumentace skutečného provedení:

Ocenění změny předložil:

termín
y

Náklady na změnu včetně DPH:
Termín realizace změny:

Změnu odsouhlasil:

:

4 465,15 Kč
21%

5 402,83 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel:
TDI:
Projektant:
Objednatel:

X

zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH:

odsouhlasení
změny

údaje o
ceně
změny

Jiné: Zápis z kontrolního dne č.

ano / ne
Podpis:
Jan Munzar

