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Číslo smlouvy objednatele: D2311 1/2019/01
IVZ: P18V00000095

Dodatek č„ 2 ke Smlouvao dllQč 3111/2018/Ol/VZKÚ
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČQ:
DIC:
Pcnčžní ustav:

00845451
CZ00845451 ( látce DPH)

Lesostavby Frýdek—Místek a.s.
se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek—Místek
zastoupena: Ing. Janem Bazgiercm, předsedou
představenstva
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
oddíl B, vložka 471

1Čo;
DIC:

45193118
CZ45193118

Peněžní ustav:
Císlo účtu:

společník č. l (vedouci partner společnosti)

Císlo účtu:

a
dále jen objednatel

K2 stavebni Moravia s.r.o.
se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

zastoupena: Jaromírem Kubalou, jednatelem
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C., vložka 32700

ičo:
DIC:

28573994
(228573994

Číslo účtu:
Peněžní (Stav: _

společník č. 2
dále jen zhotovitel

Společnosti Lesostavby Frýdek—Místek a.s. a K2 stavební Moravia sro se sdružili ve:
„Společnost Lesostavby — K2 — Bei-my řeky Ostravice — komunikace a opevnění“
na základě smlouvy o společnosti ze dne 12. 6. 2018 uzavřené podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Společník č. 2 - K2 stavební Moravia sro zplnomocnil výše uvedenou smlouvou o
společnosti společníka č. 1 (vedoucího partnera společnosti) - Lesostavby Frýdek-Místek a.s. k jednání ve
věcech týkajících se společné nabídky k veřejné zakázce „Berma řeky Ostravice — komunikace a opevnění“
a k uzavření a podpisu této smlouvy o dílo.
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Smlouva o dílo

,BQHHH řeky Ostravice —|<o1'1111111kc1ce a opevnění

Dodatek Č. Z7. ke Smlouvě o dilo ev. č:. I} 1
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Obsah dodatku

1.

Smluvní strany se v souladu 3 Čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo 6. 3111/2018/01/VZKU ze dne 17.9.2018 (dále jen „smlouva o (1110“) na realizaci
stavby .,Berma řeky Ostravice — komunikace a opevnění“ z duvodu vzniklých víceprací během
realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 tohoto dodatku. čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o
nepodstatné změny zavazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona c. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných
zakázek. Vzniklé vícepráce byly způsobeny Živelnou události v květnu 2019.

2.

Cl. II odst. l se doplňuje o text následujícího znění:
„ Zhotovile/ se zavazuje realizoval vice/”ﬂee v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy. “

3.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo — kalkulace nákladu se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je
součástí tohoto dodatku.

4.

Za přílohu 6. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list 6. 2

5.

Čl. V. Termin plnění text odstavce 2. se doplňuje o text:
„ Termín provedení prací v rozsahu změnové/70 listu č. 2 _ odstranění škod po živelné udá/oslí činí
2 měsíce od nabyli účinnosti dodatku č 2 “

6.

C1. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
Cena za provedené dí/oje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění

Cena bez DPH

Rekonstrukce komunikacc pro pěší

DPH

Cena vč. DPH

12 253 725,47 Kč

2 573 282,35 K6

14 827 007,82 K6

4 671 485,00 K6

981 012,85 K6

5 652 497,85 K6

16 925 210,47 Kč

3 554 294,20 Kč

20 479 504,67 K6

V bermě řeky Ostravice (ORG 3210)
Stavebni úprava opevnění henny řeky
Ostravice _ Moravský břeh _ SO ()3
(ORG 8209)
Cena celkem

K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy pla/nýmí a
účinnými ke dni uskutečnění zdanitelné/70 plnění. "

čl. II.
Závěrečná ujednání
].

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 01823/RM12/22/27 ze dne
16.7.2019.
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Smlouva o (lilo - - „,t-lenna roky Osliawec _ komunikace a opevneni
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2.

Ostatni ustanovení smlouvyč 311 1/2018/Ol/VZKU ze dne 17 9.2018 a dodatku č. l ze dne 263 .2019
zustavaji nezměněna.

3.
4.
5.

>!

6.

8.

Obč smluvní strany prohlašují. že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což
stvrzují svymi podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení,
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svuj závazkovy vztah vylučují použítí ustanovení § 1765,
§ [978 odst. 2 a § 2591 OZ.
Smluvní strany berou na vědomí. že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění
v registiu smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterych smluv.
uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí
Statutární město Ostrava.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 _ Kalkulace nákladů. která nahrazuje puvodní přílohu č 1 smlouvy
Příloha č. 2 — změnový list č. 2

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 18.7.2019

Datum: 18.7.2019

Místo: Ostrava

Místo:

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
společnosti Lesostavbv Fiýdek-Místek a.s.
za společníky „Společnosti Lesostavby — K2 —
Bermy řeky Ostravice — komunikace a opevnění“:
Lesostavby Frýdek—Místek a.s.
a K2 stavební Moravia sro
na základě plné moci
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Smlouva o dílo .. „Donna řeky Ostravice komunikace a opevnění
Dodatek (7, 2 ke Smlouvě o dílo CV 6. 31'l1/2018/OI/V7KU

1\\Z

”M30

Stavební úprava opevnění ben'ny řeky
Ostravice

Rekonstrukce komunikace pro pěší
v bermě řeky Ostravice

Název SO

CENA CELKEM vč. DPH

DPH 21%

SoD

18 976 430,00

3 293 430,00

15 683 000,00

4 671 485,00

11 011 515,00

v Kč bez DPH

Cena dle SoD

„Berma řeky Ostravice — komunikace a opevnění“

CENA CELKEM bez DPH

stavba:

559 325,96

97 073,10

462 252,86

0,00

462 252,86

VCP v Kč
bez DPH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MCP V
Kč
bez DPH

19 535 755,96

3 390 503,10

16 145 252,86

4 671 485,00

11 473 767,86

v Kč bez DPH

die dodatku č. 1

Konečná cena

Dodatek č. 1

Kalkulace jednotlivých SO pro dodatek k SoD

Konečná cena

16 925 210,47

0,00
0,00
0,00

779 957,61
163 791,10
943 748,71

20 479 504,67

3 554 294,20

4 671 485,00
0,00

0,00

12 253 725,47

1 v Kč bez DPH

dle dodatku &.

0,00

MCP v
Kč
bez DPH

779 957 61 *

bez DPH

VCP v Kč

Dodatek č. 2

Počct listů: 1

Příloha či k dodatku ev.č. objednatele: 023111/2018/0i
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l)(lotmněni povodnovýo II YIIIIIII „ honny iIIIIy ()IIIIIIviI. II
II)(nluvnlo'tlnny smlouvy (\ (lllo na \oalizoci vý:(\ (ivo—dloho :;tuvhy. II/IIVIIIIII) IIIIII I./ I) 2010, číslo :.(nlouvy ohjodnntolo:
3'1 1 1/2010/(Jl/V/Kli IVZ:|* IIIV()()()(I()US)II, (":llo :.(ulouvy zhotovilolo: 7010/0li'f/Nltiti/č 330750
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iZopis (\ zdůvodnění změn:
Q2 O(lolmnonl povodijoyyghškod _hormymkv Os_II_'II_v|cII
Vlivom zvýšeno hlodiny řoky Oslravlco vo dnech 23’ -20.5 .2019 došlo k poškozoni stavby komunikaoo n dále k čňsločno likvidaci novo
vybudovaných terénních úprav. V současné době III nutno nnpmvil škody způsobeno zvýšonlrn hladiny roky. Napravonlm škod sn rozumi
očištěni ploch od naplavenln, lI zelených ploch doplněni ornice, osoll trovnlm somonom a průběžné zavlažovdni, Doido rovnóž k opravě
komunikace (žulového chodniku), klon,? so bude čistil od napldvonln a dojde k joho zaspíuovánl (lrconým kamenivom. Tylo práce
na odstraněni povodňových škod budou trval (iva (něsioo.

časový vliv na plněnl SOD:

lVlÁVl. lVi NFIVIA VLIV (dokončená
otnvhn již i\ylnOIIJIIIIIIIIIIIII plod,/(nu dno’.ID G 7010)

Udaje v Kč bezDPH
Cona \\avil1ovanycl1
VIccpmcI řošonohoZl.

)onn navrhovanýo h
Ménčpracl (ešeného ZL

779 057,()1

0,00

Přitohyzw

ih .

I lodnotn změny
(VPI- MP < 16%)

.77!) 057,61

i

0/
°

Celkový cenový nárůst
(VP- MP < 30%)

o
/°

4,8"

170 957,61

4,03
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't) Změnový rozpočet pro posouzeni vlcopraoi
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Ohjodnatol
Zhotovitel
“l'oohnický dozor objednatele

Vyj’IIIIonI"souhlas so změnami:
7- souhlasim!

_

* _

Zhotovitel:

nosouhlaslm

]můno

datum

Objednatel:

322252325“

_ jméno -

dal((m

Projektant

222213323;

Jméno

datum

souhlmlm/
nesouhlasim

(mono

dalum *
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Tento Evidenční llsl mněny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ko smlouvě o dilo. N(ztlllnou součásti Evidenčnlho listu změny
stavby Jsou přílohy..
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Slavbs'

SO 02 „ Odsh‘anéni povodňových škod 4» henny řeky Ostravice

KSQ
Místo

coca
Dnlum

Znómatelz

IČ:
DIČ:

Slnluléml masa (351mm

12.06.2019

Zlmloviiel:

28573994

K2 slavehnl Moravia s.r.o.

213573994

Proleklnnl.

Zplacoualel:

DEC:
Poznámka:

Cenn bez DPH

779 967,61
Základ daní)

DPI- zakladnl

77g 957.51

Sazba daná
2mm

Výše daná
163 791‘10

snlžená

[3.00

i5.0D?‘o

0.00
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SOUPIÉ PIERCE
Simma.

80 02 .. Odstraněnl povodňových škod , IIermy řeky 0131111171110
Mlslo:
Dalum;
Zadavalul:
Zhomvilel:

Slellnámi móso 051111173
K2 slavabnl Moravia s.r.o.

IPC Typ

12002019
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Cena celkem [CZK]

_ ._._._ V. .

0

SO 02

779 957151

Odstranénl povodňových škod bermy řeky Ostravice
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