
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 3598D3/2021/OI

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018!0IIVZKÚ ze

dne 22.11.2018

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava EUROVIA CS, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Štefanem Podolanem, na

Mgr. Zuzanou Bajgarovou základě plné moci ze dne 28.6.2021

Zapsána OR: u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1561

 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 45274924

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., společník 1 (správce)

pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 a

dále jen objednatel HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava

zastoupena: Jiřím Horákem,

jednatelem

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 10081

ICO: 47666374

DIČ: CZ47666374

společník 2

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a

HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě

smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne

15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

sdružili ve:

„Společnost Radvanice Bartovice 2018“

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod

oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská

658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

 

 

dále jen

zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě

citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.
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čl. II.

Včl. H. Předmět smlouvy, odstavec 1 . se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

V rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy (Evidenční list stavby č. 3), která se stává součástí dokumentace pro

provádění stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského“, zpracované

společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758,

V lednu 2013, číslo zakázky: 2204/DSP-2011, a dle přílohy č. 7 smlouvy (Evidenční list stavby č. 4)

která se stává součástí projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a

kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“, z listopadu 2017, zpracované Ing. Renatou Fukovou,

Bajgarova 637, 725 26 Ostrava — Krásné Pole, a dle přílohy č. 8 smlouvy (Evidenční list stavby č. 5),

která se stává součástí dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Radvanice a Bartovice — komunikace“, zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00

Ostrava — Vítkovice, IČO: 48391531, v dubnu 2017, číslo zakázky: 46 148“

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 6.409.808,36 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
 

Rekonstrukce kanalizace ul.

Matušínského,Tomicova,Třanovsk 10 792 625,91 Kč 2 266 451,44 Kč 13 059 077,35 Kč

ého

Rekonstrukce vodovodu a

kanalizace, oblast Radvanice a 40 566 128,01 Kč 8 518 886,88 Kč 49 085 014,89 Kč

Bartovice

Rekonstrukce vodovodu a

kanalizace Radvanice a Bartovice - 62 238 367,88 Kč 13 070 057,25 Kč 75 308 425,13 Kč

komunikace

CENA CELKEM 113 597 121,80 Kč 23 855 395,58 Kč 137 452 517,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

 

 

      
 

čl. IV.

Včl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj . jeho dokončení a předání objednateli) činí 985 dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této

smlouvy.“

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 6 (Evidenční list změny stavby č. 3), přílohu č. 7 (Evidenční

list změny stavby č. 4) a přílohu č. 8 (Evidenční list změny stavby č. 5), které jsou nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se

nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění „č.5 — Evidenční list

změny stavby č. 2 tento text:

„č 6 — Evidenční list změny stavby č. 3

č. 7 — Evidenční list změny stavby č. 4

2/11 „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně I I I

komunikace“
TRAVAo o .

Dodatek č. 3 k SOD č. 3598/2018/OINZKÚ



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

č. 8 — Evidenční list změny stavby č. 5“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozděj ších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08085/RM1822/l25 ze dne

23.11.2021.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 221 12019 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 3, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

Datum: Datum:
 

 

Místo: Ostrava

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
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Příloha č. 6 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 3

 

Evidenční list změny stavby č. 3

 

Název a Mental Cielo stavby: _ Člelo zmeny stavby:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanlco a fglfoszglfšlws

Bartovice, včetně komunikace '

Název etavebnlho objektulprwoznlho souboru (SO/PS):

so m Kanalizace so m 1-7. 9-17. ts 1'19

SO 02 Kanalizační prioojt *. SC: 02 a

$00.4 GSD—„TMA „Fw: už tla—„AW 21003 13   
 

Smluvní strany smlouvy o dtto na realtzaa výše uvedené stavby. uzavtene dne 22.11.2018.

cislo smlouvy oogednatele: 3696 I 2018 I or IVZKÚ. čislo smtowy zhotovitele:

Objednavatel: Standarnt vrt-srt: íÍ-stravst Prokešovo “Sweat. 1:5‘3'1‘8 72930 Cisr'au'a ICC: DCE. 45 4‘31

ZhO'Othel 'fipt.uiret'211(1.-‘-! Hurtvmmr Halhwrm L—‘(F‘W

 
„I.),—

bílím—EKC? spol sr rt výstavu 2-24/8 ŘÍJ? IZO Oswava-Mawansue How

ECU 33577753
Gen.projeklznt (autorský domed):

 

Technický dozor stevebnlka C‘JAK. a s „ \Jamazn HF) l int "BH (" (' st'ava Moravska Ostrava

(TDS) už z. ;. 4a ' 7.0116 .‘3

Pop-s :- zdůvodnení zmen- Celkové VCP Celkove MPC: Celková bianco:

- - 407 992.67 -255 770.37 152 222.30
 

W

Tato změna se týká změny technologie výstavby stoky

R31 v úselou sachet $3 32 R34 (star—bent 0.140 - 0.170

km). DleschválenéPDmel býttenlomekproveden

otevřeným výkupem. Na zmene ptotú'dky mista stavby

bylo konstatováno, ze z důvodu zmene-ným podminek.

existence jiných atti (plynovod) : mena vysokeho ran

0mm “ocitly okotntch nemomsu bude zmenena

“etnologie may na bezvýkopovou - provedení

prochku v inkriminovanem emu stoky Rat. Silvio. w:

Ipfilone (1.3 . fotodokumtoce přitom c 4

IWMW 61 184.00 -7 50000 53684-00
W

Tam změna se týká výstavby revizní šachty RSA. Dle

schvábne PD měla být v RS l provedena pako etyptcka

čtvercová prefabrikované betonová Sedna. Sauna byla

vyrobena dle PD Ne záldadé provedených sond. byla

mum kolize : prinovodem a takto! ohroženi statuty

sloupu NN Byte mnam . schváleno drum zmene

tresy a zorném betonove revtzni “only ON 1000 (90') u

2x plastova Sauna Wavln Toga DN 600 (45') tak aby

nedošlo ke koizt z ptynovooom. Zmena prolodnána. viz

“Zápis : KD 66‘ ptttoha c 3. Fotografie revizních secret a

plynovodu pfllohe c 4

WM 000 446 545.83 446 545.83

Zmena tesi neprovedene prace - pokladna atvlco :: oprava

chodniku. Prace byty necenéne aupuame. Prace byty

rm provedeno v rámci rekonstruce kommltocl a

 

 

 

 

L “" ' 4 . o.oo -312 375.55 .312 575.55

supů jako Změna 6.313

W “5 17339 "2‘ ‘32.“ 24 "0-37

m

Tato zmaru ee tyka zmeny tray stoky Raz-1 v úseku $1

až S4 na ul. vietnamského V rámci rekonstfucoe

vodovodu na teto unct byte provedena mene trasy

vodovodu. Teto mena may vodovodu umožnilo

"ammo! uloženi kanoiaoe do středu Monika“ Vrz
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WW 0-00 49 19997 ~79 189.97

Neprovedené price v rámci změny trasy sloky R32- 1

Noprovodonů opravy komunikace e chodnlku podobné

“ako Změna č„3I$

- . 1 mv 256 013.75 0.00 256 Dt 3.75

 

WW

Tato mono a týka zmony trasy stoky Ra2-1 v úseku $1

at $4 na ul Malui'mskiho v rámu «minim

vodovodu na teto ullo byla provedena změna trasy

vodovodu Posmutim kanalizace do středu komunikace

demo I: prodlouZenl vsech kanalizab'uch pfipoiok a vzniw

vicepmci vuz. Situace - příloha č.3

MW 181 785.30 0.00 18173530

mm

Tato zmena rest provedené kenazacni pflpoiky nad

rámec schválené PD, viz pilicha c 3 _ Změna Peš!

WWW-:. 0.00 41 131,57 -11 131.67

Tm zmena tesi neprovedené pra'ce - ooidadka živ-oo

Stejné laco Zmena 6.36

  
 
 

 

 

W 0.00 -3 709.94 -3 709.94

1511.

Tato změna lesi neproveaene prece — palcem thrice

2m . 1 - 1 1 0.00 “54 662.02 -34 652.02

k ' h 1

Tato změna řeší nopmvodono price - pokládka tlv—ice

Stejnejeko Zmena cm

W 0.00 ~10 013.45 -1 0 013.45

umu

Tuto změna hil neprovedené prace - polena“ tlv-oe

Shine jako Zmena cm

W 0.00 -2 73013 '2 730-73

[WW

Tam trnem (eel neprovedené práce - pokládu thrice

swine Mo Změna c 3/3

 

 

  
 

MW 0-00 -3 411.82 ~3 411.82

Bú..

Tao men: feel neucveoene prece- Wethrice

1W 0.00 ~31 801.89 -31 801.89

Tolo zmen. real neprovedené prece - pokladu amo

Stejné jako Zmena cara

W 0.00 -3 232.39 -3 232 39

mmmz.

Tato změna teal repmvedene prace - panama {Nico

smpako Zmena c.:/3

1'. 3M - 1 .1 0.00 -6 120.61 6120.61

 

 

WA—

Tato změna Mi mpvuvedene price . palba: Mine

Stowe leko Zmónc cm

W 000 ~12 50000 42 50000
Mannymentoring

 

 

32 532.61 0.00 32 532.61

 

Tm Vic-prio- vyplývojlzpraci kolen: RS4 nasince Rat.

z Weby zoplll dodavku pilná vody do mmwilnsti parc

:. 1379 během výstavby kanallzace. Tame: byla

vodovodni pfipojka uložono mimo trasu budov-né

kanalizace (revizní šachty 2x Tm DN 600) W Silu-oe -

 

mm 1 085 881461 -1 342 80355 -256 925,94

    
casovy—vw no plnění

599! NEMÁ VLIV      Udaje v Kč bez DPH;
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Cena navrhovaný-ch 3229223222232 Hodnota zmeny A 5V, Celtcrvy cenový narůst "&

Vlcaoracl resaneho ZL ZL (VPM/ip ': ' * » * * ) |vP—MP < :(I't'ol

1035 &$! 361 1342 GCL—155 '.Z 423 280‘16 2 3t 256 926 %: J :5

Přílohy Počet paré: Příjemce :

ti Prehled vytlslenr ;ednotlívych zmen 1 x Zhotovrtel

2) Rozpočty k Jednotlivým změnám - ménéprace ," vicepráce 1 ): Objednatel

3] Záp—sv z kontrolnich dnů a situace 1 x TDS

A) Fotodokumentace 1x Provozovatel

5) Vypadtenl TOS 1 x Projektant (autorský dozor) .

si Vyjadr‘em AD cast 1     
  

Vyjádřeni — souhlas se

thtcwoei mer—o

Propklant lauiotsky

durum:- - část 1 """?

Provozovatel "re-ya

TDS urn-10

   

Ob,-Ed Harel „rn-\n

Tento Evidenční fest změny si

změny stavby ]BOU prilohy

Zmena sram-, lze-v: . kry-: tr.!  
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Příloha č. 7 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKU

Počet stran: 2

Dodatek

 

Evidenční list změny stavby č. 4

 

 
 

Název a Menotti čislo stavby: Cielo zmeny etavhy:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Čislo SO’PSI

. . _ I číslo zmeny SOIPS:

Bartovuca. vcetne komunikace

Nazev stavebního obiektu/pfovoznlno saw—cru (SO/PS):

SO 11 ul. Hlína.loslwzn-a - vodovod SO 11 1

5013uí Holašcva-vtztd,. ti SO13 2

SO 78 ul Budovcova - kanalizace 5015 I 3 143

SO 1’ ul Startoval—teho - kanalizace SO 1.7 4

SD I301]. Full, 1111.1 -tc'= {ECO 31318 5

SO 20 ui. Revírní «avenues SO 2'] 8

SO 2-5111, Hwezn" 1-. „i nm.!wmťf SC: 25 7

Další změny 3.13

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018.

čislo smlouvy objednatele“ 3598 12018 I 01 I VZKU. čislo smlouvy zhotovitele;

Oblemavatel. Statutem: rné—ali; Ostrava i'rokesrzv-= rnrn-Hil ' 50313 72'} 313 infra-;;. WIU (n'—1 45. 451

Zhotovitet 'Snryežtcst Radvanice E_artcvv „.a PI) M’

 

lng Renata t ukoua. Eaígarcnva +33? 725 2:5 (fl-Emma) (mama Pom

:CO 154575.51
Gen projektant (autorský dohled):

 

 
7/11

komunikace“

 

Techmcký dozor stavebníka (SHAH. a s Naoraznw 26:31 14 729 7' C'strava - Moravska Ostrava

(TDS): 113345133573

fopis a zdůvodnění zmen' Celkové VCP: Celkové MPC: Celková bilance:

4M - - - 7 647.08 -10 874.00 ~3 326.92

mm

Tato změna řeči výměnu vodovodního šoupátka DNBO nad rámec PD, Po obnažení miste napoleni budovaného vodovodu na

stávajicí úsek vodovodu bylo zjistim nelunkbn' šoupátko, které bylo vymeneno. Dále moan-0i vodoměrné šachty na pripoloe

P22 (její výměna provedena ma stavbou).

. 412 - l. - _ ' 30 909.69 0.00 30 909,69

mamma

Tato zmene Mi vicopráce pfi nepoienl budovaného vodovodu na ul. Holešov: v miste nwotení v ul. Dalimilova. Po obnažení

miste napojeni budovaného vodovodu na stavajici úsek vodovodu bylo ammo nel'unkoni “unlike, ktere bylo vyměněno

veme wm. Zároveň bylo potřeba minim výkupem zvetšit montážní jemu nad rozsah predpokudany' ve schválené PD

: - o octu I toe- 17656,61 0.00 17656.61

Wu

Tate zmena m1 loketní opravu mopodle kanalizace na ul Budovcova plod bezvýkopovou sanaci kanalizace. viz. situace v

příloze 63,

ne . . ce . 43 782.00 0,00 48 702.00

W...

Tolo tme 1031 provedeni bezvýkopove mykanalizace ON 400 nad rámec PD v úseku R$2104140 - 2380662 vz muses

v příloze c 3.

 

 

 

- 1 - c - 431 808.67 0.00 431 808.67

.W

Teto zmene byla vyvolána nutnou PD : potřebou zruseni druhe. vedlin kanalizace v kraji komunikace. ammo! pflquy tmy

přepoiony do rekonstruované kanalizace a tím došlo k ieiícn Mouton! oproti PD. Vice pevne ze sinice v přitom c3.

 

- so L ' - - 144 395.51 0.00 144 395.51

rek tmkc '

Tato změna fell rekonstrukci 4x kenokzetnich šachet ve spamem ledinidoem stavu na ul. Revt'ml pred domy cp. 21 - 25 e

přepojení kanmmlat pflpolek. viz, situace v priloze co.

k - . . 139053.47 0.00 * 139 053.47

MMM

Tato změna řeší provedenl 2 íce kanalizačním ptipoiek nad rámec PO pro nemovitost co tal452 - Zdravomi středisko. viz

situace v příloze e 3. Dále Monstrum 2 ke kanaíačniat pripojok. které byly nalezeny pli výkopových meld: a nem—ly    „umu PD . nebyly v ziznamu z kentercvýcn oonohlidek VlL situace v pňloxe :: 3
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Změna c. 4:8 - 9mg; mung RŠ nad rámec PD M 5543.59 o CI] 47 55.669

Yam zmena fear re:.onsb'u'ur: hana lzaCrrich suche-.! nad rár—rrer. PD olea rekonstru-zcí komumkuce

m tí 4%? - Nová kanalizační pllpopw 138 530,42- CI [-3 13B 530,43
 

Tato změna 'rešw or:-Jedeme tanahmmz plaquy nad rar—rec 9:lr'.'aerrú PO

  

 

zmna :5. mo - Nove magnum 1036680 0.00 10 366180

Tato změna res pravem—nc vozcwzdnr pfipcuky nad farm-: sch-.la 9'19 PD

 

2mm- &. N11 - Ogava 3www 22 mms DUU 22 648 ga

Tato změna les— 00mm osazenl tavauacmm colt lupu na: farm-r. PU Šachty newly zacžlcr'čn'y v dur-want: rekonstrum

kanallzacc al: p.:-u umialérré v rrvlstech planovawc rekonstrukce kamurlhace, wz 5:013:53 v přil:ze t 3

 

Změna cf mz VP ul. UWthky-DN 250 KT- 37m 710023133 0.00 210023 95

Talc zmena byla 'ayvclána nalezením kanelrzaůmřc řadu DN 253 na ul U Vyhyckv Ph rekmstmkc RS 2104127 byla

ravezena trauma: ranouerxa do této RŠ Po proueoadi kamerové prcnludk.,'„ byl z,.sren [an havar'rní 51m! Vami—nerv k.

plan-zune cpraurír kcmumkscc— vznrtla potreba rekor-strukce této kmalaace nad ramen: PD, viz $>1ua£u v priloze .: 3.

  
 

ngng c. 4113 - anva kavgmx‘uJ: Dalimilova 1E6 285 5.3 O 00 16:3 2-35 Ef:

Tat-o zmena 'eSI 5-th:-3ch neva.-Uni com-r,— procadu we naezene kar-aura: DN 4—30 ra ul Dalrmlma

  

 

2553 AC 3741 CC 1 404751 5'9I
I
I

92mm 1415

     
 

Casovy vliv na plně-rr?
SOÚ“ NEMÁ VLIV  
 

 

Úoale »; Kc bez DPH

 
 

      

 

  

Cena navrhovnnycn ŠÍÉÍÁŽÍHŽŠŽŽŽ; Hoanola zmeny w. Cairo-';; mmvy Paris!

Vsmpram Fefier'ého ZL ZL {VP‘MP -: ‘ ' t" ' , l " NPVMP -: 30‘1‘3)

1415 625.550 10 874.2"; 1422' MRS} 1,33 1-104 751.55 1 36

Prilohy PoDel oaré' Phjemze *

1) Framed vycíslenliednmlrvých zmen 1 x Zhotovitel

2) Rozpočty k rednollivým změnám — méně-011ml vlceprace 1 x OoJednatd

3‘I Záplsy : kontrolnlcn dnů. situace 1 x TDS

4| Stanowsko TDS
1 x Provozovatel

51 Stanowsko AD 1 : Pro,:zktant l_aulorsky dozor) .

L cast 2 _  
 

Vyjádření - souhlas se

 

Zl'uluwlel l'll'“"Í

Panel—lan“ r:.r'nrnlq',

 

   
“"'h r". fu.—1 ,) HMS}:

__ I." -

Provozovatel pw.—„w:

T05 „mar-rv

Obsednaiel. _rnrtrrr

Tenn) Evdemna Inst zmeny sta

zmen-,* saam-,* ,sou ohon-,',

Změna 51mm :ZTv'l » km:: lrsl
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Příloha č. 8 ke smlouvě č. 3598/2018/0I/VZKÚ

Počet stran: 2

 

Evidenční list změny stavby č. 5

 

Název a evidenční číslo stavby: _ Číslo SOIPS I

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a I Číslo zmeny SO/PS: Číslo změny stavby:

Bartovice. včetně komunikace, část komunikace

Název stavebního objektivprovozního souboru (SOIPS):

$0 110 UL Karvmska 80110 I 1

SO 117 ULPraZanova $0117 I 2

so 11a Ul.Vrchlickeho sona I 3 1 -5

SO 114 Ul. Dalimilova - (1710an 80114 / 4

SC 114 UI Dalimilova - komunikace SO 114 / 5   
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizacl výSe uvedene stavby, uzavřené are 22.11.2018.

čislo smlouvy obiednatele: 35981 2018 ! OI I VZKU

 

 

 
VIII

 

Objednavatel Statutárni město Ostrava, Prokešovo námestí 180318. 729 30 Ostrava. IČO 008 45 451

Zhotovitel: "Společnost Radvanice Bartovice 2018"

Genproiektant (autorský dohled) Projekt 2010. s ro , Ostrava - Vitkowce. Ruska 398743. PSČ 703 00

Technický domrstavebnlka (TDS)' OVAK a s , Nadtaznl 2813114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava. IČOL45193673

Popis a zdůvodnění mon: Cekove VCP: Celkova MPC: Celková bilance,

Zmena č. 5M - SO 110 ul, again 2 772 273.87 0.00 2 772 273.87

Oprava povrchu komunikace Karvinská v úseku od ul. Panama po ul. U Výhybny nebyla součásti PD Na základě akmalnlho

špatného stavu povrchu a žádosti Městského obvodu Rad—tama a Bartovice bylo rozhodnuto. že bude provedena oprava povrchu

via-1110 (useku. Po odírézovanl stavajicich Zivičnfýdi vrstev bylo zralého, ze elevací podklad vykazuje poškozeni v podobe trhlin

Tyto trhliny bylo nutné sanovat aby v budoucnu nedošlo k prokopr'rováni v nově položeném zivicnem krytu. Dále bylo nutno provest

výškou vyrovnáni iadn'ádku z dazebmch kostek v délce cca 100 m a osazení noveho zabradli pro dům cop 892062.

 

2mm] Q, ER - 50117 ul. Faunovo 981 634.09 0.00 981 684 09

Oprava povrchu komunikace na ul. Prazanova nebyla mastí PD. Na zaklade aktualniho Spatneho stavu povrchu kornuniraoe a

žádosti“ Městského otwodu Radvanice e Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrdw komunikace v cele delce ul.

Pražanova. Po odfr'ezovani stavaíicich zrvwnýeh vrstev byly provedeny kontrohl zkoušky na provefenl únosnost: odkrytóho podloží

ZkouSkami bylo zlltleno, že část plochy nesplňuje požadované hodnoty únosnosti podloží. proto bylo nutné provést jeho sanact.

Bylo odkopano stavajici podloží a nahrazeno podkladniml vratar/mí ale ptamych předpisů a norem,

 

Zmena :. 5/3 - 80118 g. Vrchlického 2 428 591,76 0,00 2 428 591.76

Oprava povrchu komunikace na ul Vrchlického nebyla soucástí PD. Na základě aktualniho špatného stavu povrchu komunikace a

žádosti Mestskaho obvodu Radvanioe a Bartovice bylo rozhodnuto. ze dojde k opravě povrchu komunikace v úseku od ul Těšínska

po ul Ščerbovskoho

 

Mena č. 5“ - SO 114 uL Delhntlova - muggy; 0.00 436 271.45 66 271 .45

Na základě žádosti mestskeho obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto. 29 se nebude prováděl nový obrubník podél

oplocení u stávajícím nemovitosti a to z důvodu, Ze by novy" obruonik v daném úseku komplikoval provadení zimní údržby

_zgtstovahe mestgky'm obvodem

Zmena c. 515 - SO 115 gl. lejmilgn 0.00 ~854 294,56 —854 294.56

Dle zadávací PD se v píípadé výskytu neúnosného podloží měla provést poho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovujlci

únosnost planě na priblizne 62% 2 provedené plochy komunikace, proto nebylo nutné na této ploee (oce 4778 m2) provadet

sanačnl vrstvu ze štárkodrti, ale provede se pouze na ploše cca 1040 m2„

 

 

  
 

 

 

     
 

  

ultram [ 6 182 549,72 ] -920 566.01 [ 5 251 983,71

WWWNWSOD: MVLN-Wdobyflnwoflhhnfihichdnd

Údqe v Kc bez DPH.

. Cena navrhovaných . , . .
Cena Movaych Mene raci Idonthe Hodnota zmeny ‘16 Celkovy osnovy narust %

Víceprací íešenúho ZL p ZL (VPOMP < 50%) [VP-MP < 30%)

6182 549.72 ' 920š66.01_ 715115.73 76.63 15261 9113,71 _ 4.91

Přílohy Počet pere: Phpmoe

1) Přehled vytislení jednotlivých zmen 1 x Zhotovitel

2) Zmenové rozpočty 1 :( Objednatel  
„RCRUIIblIURUU VUUUVUUU d RdIIdIILdUC, UUIde. RdUVdIIIUU, DdILUVIUU VUUlIIC

komunikace“

Dodatek č. 3 k SOD č. 3598/2018/OINZKÚ

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

ii} Siancvlsku TDS ' 5: THE

4} Buur-misha AD , :=; F'l'ůjEHt-čll'lt Iaulorshi- dum-“i

: ! F'mvmn-ralr—J

 

  

  

    

Vyjádření -snuhlas sa měl-|

ENCLEIL'IMI' _||'l'|E"||.'

l'rnfiamant [a „duši—t;“ .

duhled} "“E"“

TUR imůlln

Eli:-jednatel inner-:-

Prů'aůlůiu'EilEl imám

Trentn Fviduni'a'ii IIE': Emir“; 5

znlflny sluvw |3IIIIJ při cry H13

„Erne-na star-lhal [?R-'u'l kIFCÍ Iisl 
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Dodatek č. 3 k SOD č. 3598/2018/OINZKÚ



Statutární město Ostrava

Dodatek

 

 

 

 

 

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3598/2018/Ol/VZKÚ

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

Celková rekapitulace Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Rekonstrukce kanalizace ul.

Matušínského,Tomicova,Třanovského 10 792 625,91 2 266 451,44 13 059 077,35

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice a Bartovice 40 566 128,01 8 518 886,88 49 085 014,89

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a

Bartovice - komunikace 62 238 367,88 13 070 057,25 75 308 425,13

CENA CELKEM 113 597 121,80 23 855 395,58 137 452 517,38    
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Dodatek č. 3 k SOD č. 3598/2018/OINZKÚ
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