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Statutární město Ostrava

magistrát

Dodatek č. 1 ke smlouvě

ze dne 04.02.2016

Smluvni strany

Číslo dodatku objednatele: 0051Dl/2017/OI

o dílo č. 0051/2016/OIIVZKÚ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rígerem

KR OSTRAVA a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zastoupená statutárním ředitelem

Stefanem Polákem

 

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

okresní pobočka Ostrava

IČO: 25890981

DIČ: C225890981

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

pobočka Ostrava

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Smluvni strany se V souladu s čl. II., odst. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované V úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Zrušení vypustí do Dolového potoka V Ostravě —

Proskovících a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská“ — 2. část z důvodu vzniklých

víceprací a méněprací v rozsahu dle příloh č. 1 — 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto."

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce vrozsahu dle příloh č. 5 — 7 smlouvy,

specifikovaných položkovymi rozpočty, které se stávají součástí projektové dokumentace

zak. č. 3150080101 zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o ro:díl mezi vícepracemí a méněpraeemi ve výši 613.502,28 Kč be: DPH,

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

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

Cena bez DPH 5.863.502,28 Kč

DPH 1.231.335,48 Kč

Cena včetně DPH 7.094.837,76 Kč

„Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu v O.-Proskovicích (II. část)"

Dodatek č. 1 k SoD č. 0051/2016/OIIVZKÚ Wl“  



Statutární město Ostrava

magistrát

čL “L

Smlouva se doplňuje o nové přílohy č. 5 — 7 (evidenční listy změny stavby č. 1 — 3), které jsou

nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 — 3 tohoto dodatku.

čI.\L

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

ve znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06123/RM1418/89 ze dne

04. 04. 2017.

Tento dodatek se uzavírá vsouladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0051/2016/OI/VZKÚ ze dne 04.02.2016 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. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tří a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 05. 04.2017 Datum: 19. 04.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger Štefan Polák

náměstek primátora statutární ředitel
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. l dodatku

Příloha č. 5 smlouvy

Evidenční list změny stavby

č. 01
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

Čislo SO/PS/ ,

/ číslo změny SO/PS:

SO 01 Kanalizace ul. Kalužní;

Zrusenl vypustl do Doloveho potoka v Ostrave - PrOSkOVICICh a so 01.1Kanalizaceul.Kaluini,pfipojky

Rekonstru kce vodovodu Proskovice uI. Světlovská (2. část), 80 02 Kanalizace ul. Světlovská; 01

ORG 7252 SD 02.1 Kanalizace ul. Světlovskě,

přípojky,

SO 03 Kanalizace ul. Na Pastvinách;

SD 03.1 Kanalizace ul. Na Pastvinách,

přiPOiky    
Snluvní strany snlouvy 0 duo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo snlouvy objednatele: 0051/2016/OWZKÚ;

Objednavatel: Statutárníměsto Ostrava, H'okéšovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,IČO: 25890981

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtk Hornopolní 12, 702 00 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní28/31 14, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

 

Příchy: Počet paré: Hřjemce :

1) Změnový rozpočet- VCP a MP kanalizace 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x H'ojéktant (autorský dozor)   
Popis a zdůvodnění změny: Celkově VCP. Celkově MP. Celková Bilance:

1) Protlak - V rámci výstavby kanalizace na ul. Světlovské dojde ke změně výkopu

kanalizace mezi šachtam' Š23 a Š24. Místo otevřeného výkopu bude provedena

bezvýkopová technologie. Tato technologie bude provedena způsobem zatažení

(protlačénD kameninového potrubí DN 300 (zn. trub CreaDIG DN 300) k tonuto účelu

určeného. Tato změna je nutná z důvodu nenarušéní základových konstrukcí objektu 413 070,81 Kč -106 098,67 Kč 306 972,14 Kč

na pozerrku p.č. 24 v k.ú. H'oskovicé. V případě, že by se postupovalo dle projektové

dokumentace a byl by tento úsek proveden otevřeným výkopem, hrozilo by velké

narušení statiky celého objektu. Na základě tohoto bude tedy přistoupeno k výše

popsanérm řešení.

2) Přemístění šachet - Hři výstavbě na ul. Kalužní se při výkopu pěti kanalizačních

přípojek nají umístit revizní šachtičky. Dochází ovšem ke kolizi s vedením ostatních

inženýrských sítí (02 a INNOGY), což rm! za následek nutnost přemístění těchto

šachtičék. Toto přemístění si vyžádá určité vícenáklady stavby.

3) Bourání betonu u šachty 86 a S31 - Fři výstavbě na ul. Na Pastvinách v ramci

osazeníšachty Š31 rmsídojít k bouraníprostého betonu, který braní osazenítěto 1 500,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč

šachty.

4) Dodávka nových revizních betonových šachet (826, 828, 830a) - Na ul.

Světlovskě, kde se výše uvedené šachty nacházejí, došlo k podstatným změnám

přítoků, odtokú a dalš ích parametrů, které najívliv na typ šachet. Je proto nutné dodat

nové šachty - aktuální pro změny provedené na stavbě.

5) Prohloubení stoky - Na ul. Světlovská (objekt kanalizace ul Světlovská - SO 02)

dojde k prohloubeni stoky, konkrétně nezi šachtam' Š26 - Š28. Původní spadiště,

které se mělo realizovat (šachta Š26), nebude realizováno a bude realizováno 14 189,08 Kč 0,00 Kč 14 189,08 Kč

prohloubení stoky ve výše uvedeném úseku. Tato změna si vyžádá vícenáklady

stavby.

6) Nezrušení dešťové kanalizace — Výše uvedené vícenáklady stavby (bod č. 4 a

5) jsou zapříčiněny požadavkem na nezrušení dešťové kanalizace a nerealizaci

propoje DN 300. V projektové dokumentaci bylo původně navrženo zafoukanídešťové

kanalizace DN 300 a DN 600 v úseku dl. cca 56,0 m a realizování propoje DN 300 v dl. 0,00 Kč -33 726,05 Kč -38 726,05 Kč

cca 3,0 m mezi Š27 - Š30 (konec propoje). Po kontrolním dni bylo navrženo ponechání

funkčnosti kanalizace dešťové a tím pádem i nerealizování propoje DN 300. Tato

změna si vyžádá méněpracé stavby.

7) Kanalizační přípojky - v rámci výstavby kanalizace na ul. Světlovská a Na

Pastvinách došlo k požadavku na realizaci 6 ks kanalizačních přípojek vč.

 

 

6172,64 Kč 0,00 Kč 6 172,64 Kč

 

 

23 070,00 Kč 0,00 Kč 23 070,00 Kč

 

 

 

 

„ . , . , _ _ , _ _ _ , , 113 537,54 Kč 0,00 Kč 113 537,54 Kč

odvodnovacmo zlabu, ktere jsou naV|c oproti prqektove dokumentaci, to SI vyzada

vícenáklady stavby.

8 ' ' ' - Tato část obsah 'e méně ráce - nereal' o ané ráce ř' 'sta bě

) menep'ace “' p 'Z V p p “W V 0,00 Kč -142 870,67 Kč -142 870,67 Kč
kanalizace (pažení, čerpání, kladenídrénažniho potrubí,...).

CELKEM: | 571 540,07 Kč | -28_7 695,39 Kč | 53 844,68 Kč

časový vliv na plnění SOD: NEVIÁ VLIV

 

    
Údaje v Kč bez DPH:   
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

H'ocentuální podí , Procentuální podíl

, , , Cena navrhovanych , , ,

Menepram ZL k , ,. , . Vicepram ZL k celkove

, „ Vicepraci reseneho ZL „

celkove cene stavby cene stavby

-287 695,39 -5,48% 571 540,07 10,89% 283 844,68

Cena Měněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

 

      
 

Vyjádření- souhlasse změnou:

H'ojektant (autorský souhlas ím/

 

 

 

 

 

dohled): , jméno datum 6.3.2017 podpis

TDS: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

Zhotovitel: SOUh'aSÍmf jméno datum 14.2.2017 podpis

Objednatel: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

Objednatel: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke sn'louvě o dío. Nedínou součástí Evidenčniho listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterěmjsou uvedeny všechny pisen'nosti a příohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 dodatku

Příloha č. 6 smlouvy

Evidenční list změny stavby

č. 02
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo zmény stavby:

Číslo SO/PS/

, , , , , , , lčíslo zmény SO/PS:

Zruseni vypusti do Dolove ho potoka v Ostrave - Proskovicich a SOO1Vodovod ul.Kalužní;

- v ' v ' SO 01.1 Vodovod ul. Kalužní, přípojky

Re konstrukce vodovodu Proskowce ul. Svetlovska (2. cast), so 02V°dovod u" Svétlovská; 02

ORG 7252 so 02.1 Vodovod ul. Svétlovská, přípojky;

SO 03 Vodovod ul. U Zvonice;

SO 03.1 Vodovod ul. U Zvonice, přípojky    
Sn1uvní strany sn'louvy o dío na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo sn'louvy objednatele: 0051/2016/OWZKÚ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náméstí1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sidlem Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,lČO: 25890981

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtk, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

 

Fřnohy: Počet paré: Přjemce :

1) Zménový rozpočet — VCPa MP vodovod 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)   
 

Popis a zdůvodnění změny: Celkově VCP: Celkově MP. Celková Bilance:

1) Vodovodní přípojky — V rámci výstavby vodovodu na ul. Kalužnídošlo k

požadavku na realizaci 3 ks vodovodních přípojek, které js ou navíc oproti projektové 39 520,44 Kč 0,00 Kč 39 520,44 Kč

dokumentaci, to si vyžádá vícenáklady stavby.

2) Mé něpráce - Tato část obsahuje ménépráce — nerealizované práce při výstavbě

vodovodu (pažení, čerpání, kladenídrenážního potrubí,...).

CELKEM:

 

0,00 Kč -131 094,81 Kč —131 094,81 Kč

  

39 520,44 Kč -131 094,81 Kč -91 574,37 Kč

    
časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

FTocentuální podn , Procentuální podíl

, , , Cena navrhovaných , , ,

Menepram ZL k , , „ , . Vicepram ZL k celkove

, , VicepraC| reseneho ZL ,

celkove cene stavby cene stavby

-131 094,81 -2,50% 39 520,44 0,75% -91 574,37

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

        

Vyjádření- souhlasse změnou:

FTojektant (autorský souhlas ím/

 

 

 

 

 

dohled): 'm jméno datum 6.3.2017 podpis

TDS: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

Zhotovitel: SOUh'aSÍmf jméno datum 14.2.2017 podpis

Objednatel: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

Objednatel: SOUh'aSÍmf jméno datum 6.3.2017 podpis

 

Tento Evidenční list zmény stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke sn'louvě o dío. Nednnou součástí Evidenčniho listu zmény stavby je

"Přehled dokladů" ve kterémjsou uvedeny všechny písen'nosti a příohy, které zdůvodňují oprávněnost zménového listu, Včetně "Rozpis ocenění

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:     

7/9 „Zrušení výpusti do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu V O.-Proskovicich (II. část)"

Dodatek č. 1 k SoD č. 0051/2016/OIIVZKÚ “jjj“  



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 dodatku

Příloha č. 7 smlouvy

Evidenční list změny stavby

č. 03
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Statutární město Ostrava

magistrát

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicich a

Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská (2. část),

ORG 7252

 

Číslo SO/PS/

/ číslo změny SO/PS:

SO 01 Kanalizace ul. Kalužní;

SO 01.1 Kanalizace ul. Kaluzni, přípoj ky;

SO 02 Kanalizace ul. Světlovská ;

SO 02.1 Kanalizace ul. Světlovská,

připoj kw

SO 03 Kanalizace ul. Na Pastvinách;

SO 03.1 Kanalizace ul. Na Pastvinách,

přípojku

SO 01 Vodovod ul. Kaluzni;

SO 01.1 Vodovod ul. Kalužní, přípojky

SO 02 Vodovod ul. Světlovská;

SO 02.1 Vodovod ul. Světlovská, připoj ky

SO 03Vodovod ul. U Zvonice;

SO 03.1 Vodovod ul. U Zvonice, přípoj ky

Číslo změny stavby:

03

 
 

Objednavatel: Statutární město Ostrava, H'okešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,lČO: 25890981

Sn1uvní strany sn10uvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 4. 2. 2016, číslo sn10uvy objednatele: 0051/2016/OWZKÚ;

 

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtk Hornopolní 12, 702 00 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní28/31 14, 729 71 Ostrava, IČO: 45193673

 

   

Příohy: Počet paré: Fříjemce :

1) Změnový rozpočet- VCP asfalty 3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x FTojektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny: Celkové VCP. Celkové MP. Celková Bilance:
 

1) Povrchy — Dle projektové dokumentace na! být v rámci obnovy povrchů

realizována obnova jen v části výkopové rýhy. Na základě požadavku ÚMOb

Proskovice a po následném schválení investorem dojde k úpravě realizace povrchů

to v celé šři jízdního pruhu. Z toho vzniknou vícenáklady stavby.

CELKEM:

479 031 „97 Kč

, a

| 4% 031,97 Kč

-57 800,00 Kč

| 57 800,00 Kč |

421 231,97 Kč

421 231,97 Kč

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podl

Ménéprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných Ménéprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

H'ocentuální podl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Ménéprací a Víceprací

řešeného ZL

      
 

 

 

 

 

 

-57 800,00 -1,10% 479 031,97 9,12% 421 231,97

Vyjádření -souh|asse změnou:

$1th (aumrs’ky m jméno datum 6.3.2017 podpis

TDS: m jméno datum 6.3.2017 podpis

Zhotovitel: m jn'éno datum 14.2.2017 podpis

Objednatel: m jn'éno datum 6.3.2017 podpis

Objednatel: m jn'éno datum 6.3.2017 podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smouvé o dílo. Ned ínou součástí Evidenčního listu změny stavby je

"Fřehled dokladů" ve kterémjsou uvedeny všechny písen'nosti a příohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetné "Rozpis ocenění

 

Zména stavby (ZBV) - krycí list  

Číslo paré:

 

„Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu v O.-Proskovicích (II. část)"

Dodatek č. 1 k SOD č. 0051/2016/OIIVZKÚ “iii“

 

 

 
 


