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, „ ma ístrát

Statutární město Ostrava

 

  

Číslo dodatku objednatele: 2126D1/2019/OI

1vz=P1 8V00000027

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2126/201SIOIIVZKÚ ze dne 12.6.2018

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava JANKOSTAV s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

Zastoupené náměstkyní primátora zastoupena Bc. Lukášem Jankem, MBA

Mgr. Zuzanou Bajgarovou jednatelem

IČO: 00845451 ' IČO: 25855581

DIČ: CZ00845451 látce DPH DIČ: CZ25855581, plátce DPH    
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: .Císlo účtu:

 

dále téžjen objednatel dále téžjen zhotovitel

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ustanovení, smlouvy o dílo č.

2126/2018/Ol/VZKÚ ze dne 12.6.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 až č. 4 tohoto

dodatku, u kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 1 ke

smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. Il Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 až 7 Smlouvy.

Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. l , která tvoří přílohu č.1 dodatku č. l.

Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č 5 _ změnový list č.2, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.

Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá příloha č. 6 — změnový list č.3, která tvoří přílohu č.3 dodatku č. 1.

Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá příloha č. 7 — změnový list č.4, která tvoří přílohu č.4 dodatku č. 1.

 

Dodatek č.1 — Rekonstrukce LII. Mánesova

  

 

 



Statutární město Ústrava

magistrát

 

Čl. III

Cena díla se upravuje o vícepráce ve výši 59.7.49,25 Kč bez DPH & méněpráce ve výši -20.374,98 Kč bez
DPH a proto se původní znění odstavce l v čl. Vl. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

l. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

  

 

[ír-cdma plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby 13.955.042,76 2.930.558,98 16.885.601,74
Následná tříletá péče o 175875.92 36.93334 212.809,86  
vysazenou zeleň dle čl.

II. odst. 3 bodu 3.35 toto

smlouvy

Cena díla celkem 14.130.918,68 2.967.492,92 I7.098.411,60

         
 

C|. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.> o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku č. [ rozhodla rada města usnesením č.
01523/RMI 822/24 ze dne 4.6.2019.

'
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Ostatní ustanovení smlouvy 2126/2018/Ol/VZKÚ ze dne l2.6.2018 zůstávají nezměněna.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1,

což stvrzují svými podpisy.

6. Tento dodatek č. l se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2l26/2018/Ol/VZKÚ ze dne
12.6.20l8.

7. Tento dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotoviteljedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. l — změnový list 6. l

- Příloha č. 2 — změnový list č. 2

— Příloha č, 3 — změnový list (”2-, 3

— Příloha č. 4 — změnový list č. 4

 

2/3 Dodatek č.1 — Rekonstrukce ul. Mánesova

 

   



 

Smm’aémi měs—io Gaia—ava

 

  

 

 

magistrát

Za objednatele Za zhotovitele

-* — - 201 _ _
Datum: 7 DB g" 7 ln) 2019 * Datum: xf. ., „

Místo: Ostrava Místo: Cší 3

 

 

 

       
"Bc. Lukáš Janko, MBA

jednatel

v š „* ; "Jj ”1'1 , ;

zmocnenec Mgr. ZuzaglaJBangu‘oyg '; 2 *;

náměstkyně primátora

na základě plné moci

 

Dodatek č.1 — Rekonstrukce ul. Mánesova

 

 

 



 

  etl zmineny sn

 

Název a evidenční číslo stavby:
íZVmP18V00000027

 

( l - „ ž , , IV, Čislo SOIPS/")(č 10$“ :"."5 " til-Ž“ \ I.tt'li'L'l |(3er čt

\ i \ „ /člslo změny SO/PS: „
Název stavebního objektu/ptovoznlho souboru (SO/PS):

I} 't

“'l'í U" '30 101 » lol-síni krnnuniítnue a _ l l ]

  

 

Smluvnl strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 12.6 2018. číslo smlouvy objednatele; 2126/2018/OWZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1 1103/8, 729 30 Ostrava, IČO: 0064545'l

  
 

    

Zhotovitel: Jankostav s. r.o.,Štěpaňákova 714/31,0strava-ltunčics

Autorský dozor: lvlaskoulng Dl—lv Czech Ropttilíic,apol.a r.o„polerokošovo nám.li,05trava“Li—

Přllohy:
„_ Počet paré: Příjemce : [

Rozpočet víceprací

3 x Ohlednotel

Fotodokumentace

Odsouhlasenl prací— viz zápls z KD č.9
1 x Zhotovitel

SNUHČHÍ výkres

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 
Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Día odsouhlašené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo napojeni komunikace ul. Mánesova s ul. Jlrskou navrženo na konci oblouku nahranlcl křižovatky. Jelikož stav povrchu komunikace ul. Jirské se proti začátku roku 2016 změnil, byla navržena úprava části plochy křižovatky ul. Jirsltá, a to iv souvislosti s řádným odvodněním komunlkace tak, aby se křižovatce po dešti netvořily kaluže vody. Jedná se o rozšlřenl výměry plochy rekonstrukceasfaltových povrchů a napojeni nových asfaltových vrstev v křižovatce ul.Mánesova na stavajici asfaltové povrchy v ul. .lirská. '

 

Odůvodnění změny: Důvodem změnyje rozšlřenl výměry plochy rekonstukco mistni komunikace ul, Jirská v místě napojeni nových asfaltových vrstevkomunikace ul. Mánesova na stávající stav komunikace v křižovatce s ul. Jírskou. V původní dokumentaci byla spára ukončena na hranici křtžovatky uIlc.Stav asfaltu na ullcl Jirské se v obdobi od začátku projektovém rapidně zhoršll a [0 v místě překopu. Stávající plocha komunlkace v křižovatce [e propadlé arozpraskané s obtížně provedltelným odvodnění. Z těchto důvodů bylo na KD rozhodnuto o rczšlřenl výměry plochy opravy komunikace v místě křižovatky sul. Jlrskou, a lo lak, aby bylo možné obě komunikace v tomto místě spolehllvě odvodnlt.

   časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč“ bez DPH:
 

 Procentuálnt podil Cena navrhovan'ch Vice r cl Procentuální podll
Méněpraoí ZL !( celkové „ y p a Vlcepracl ZL k celkové. rešeného ZL „ .certe stavby

cene stavby

0,00 0,(l0% 19 700,91 0,01% 19 700,91

Cena navrhovaných Méněpracl

řešeného ZL
Cena Méněpracl a Vtcepract

řešeného ZL

        
  

  

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant a '

   

  

  

Zhotovitel:

Objednatel:

‘ Q

 

    

      

„___„HM „„„_,„„„„. „___J... _____„„„- „. u- a a ra ren oo a u e sm ouvo o dilo. Nedílnou součástí Evidenčn ho listu změny stavbyie "Přehled

mom . - - . ..

tarém jsou uvedeny všechny ptsemnoeli a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

dokladů" ve k

Změna stavby (ZBV) - krycí ílst
Čislo paré:
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|ZV=P1BV00000027 Číslo změny stavby:

Číslo some /

/ číslo změny SC)/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
* ' .:.

9 J: ru "l l 1

 

Heiaol'wnx'!'13:“ uíínéwww-.

SO 801 ~ Vegetační úpravy

 

 

   

Smluvní strany smlouvy o dílo na roallzacl výše uvedené stavby. uzavřené dne 12.6 2018. číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OINZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00045451

 

 

  

Zhotovltel: Janíkostav s. r.o.,Štěpnňáltova 714/31,0stravaulšuučtco

Autorský dozor: l'taskouíng Dl—IV Czech chuhtlo.spol.s r,o.,noh.Prokešovo |1ám.5,0etrnvn_ ' *

Přílohy: A i 7‘ Počet paré: Příjemce : _

Rozpočet víceprací a ménépracl 3 x Objednatel

Odsouhíasení pracl- vlz zápis z KD 1 x Zhotovitel

Situacní vykres 1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popls a zdůvodnění změny: _

Pogís; Dle odsouhtašené projektové dokumentace z dubna 2016 měl být strom č. 57 přesazen a umístěn na nové místo ve vzniklém travnatém ostrůvku„

Ovšem přl přesazování bylo zjištěno, že celý kořenový systém stromu fe uhniíý a tudíž strom není vhodný k přesedbě. Na místo. kde měl být umístěn strom.

byía nově navržena výsatba keřů. '

Odůvodnění změny: Důvodem změnyje . že strom č. 57 určený k přesazení není možné přesadlt z důvodu uhm'lého kořenovém systému. Žárovaň při

provádění zemních prací bylo zjištěno, že v místě plánovaného přesazení stromu se nachází větši revizní podzemní šachta Veolíe a.s.než s původně

předpokládalo. S ohledem na tuto stávající podzemní šachtu není možné vysadlt do plánovaného prostoru nový strom. Bylo dohodnuto, že se místo stromu

vysadí do záhonu pás keřů tak, aby se začlenit do datší výsadby a nebránll přístupu |< revizní šachtě.

 

 

časový vliv na plnění SDD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podíl Procentuální podíl

Méněprecí ZL k celkové Cena navrhovanyoh Víceprací VIceprecí ZL k celkové
reseného ZL

 

 

Cena Méněprací a VícepracíCena navrhovaných Méněprací

řešeného ZLřešeného ZL

       
 

ceně stavby ceně stavby

-3 755,40 0,01% 23 686,84- 0,0'l% 19 931,44

Vyjádření - souhlas se změnou:   Projektant au rsk‘l

domed):

Zhotovitel:

 

TDSWý/i %

* Objednatel

Tento Evídenční llst změny stavbyle podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedítnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně “Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí ííst Číslo paré:

 
 

   
 

 

  



 

|ZV=PíBV00000027
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS/

/Čí5í0 změny SOIPS:

'13., *t'.'. \ .»

í\íží'\'\)ílL—_tl ttíwH í'í.l'_'lmtl" !*')\,lí'

 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PSJ:

tšti 'iil'l I 1
SO 1th - Komtur/tkaní).

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 12.6 2018. číslo smlouvy objednatele: 2126/2018/OWZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, lČO: 00845451

   

 

  

Zhotovitel: Jankostnv :; r.o..Štějmňákova 714/31,0stravn-Kunčlce

Přílohy: __ _ = * Počet paré: Příjemce : __

Rozpočet méněpracl
3 x Objednatel

Foto

Odsouhlasenl pracl— viz zápis z KD 1 )( Zhotovltel

Situační výkres 1 x Projektant (autorský dozor)

  
 
Popis a zdůvodnění změny:

_

Popis: Dle odsouhlašené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo na parkovišti u "Alberta" naprojektováno kolmé stání .V parkovacím stání se měl dle

vyjádření správce sítě (OVAK a_s) nacházet podzemní hydrant. Ovšem při reallzaclbylo zjlštěno. že se zde nachází hydrant nadzernnl,který zasahuje do Í.

parkovacích stáníDle správce sítě se tento hydrant s ohledem na velké množství podzemních sill v okolí nedá přeiožltProto bylo nutné najítljlné řešení.

Odůvodnění změny: Důvodem změny Je, že nadzemní hydrant se nedá přeložit. ;: důvodu velkého množství inženýrských sítí v okotíProto AD navrhl posun

parkovacích stání do vozovky o cca 1,5111.Tolo řešení bylo schváleno stavebním úřadem i Dl Policie ČR.Bylo nutne osadit dodatkovou tabulku ke svislému

dopravnímu značenil důvodu posunu parkoviště došlo k méněpracem na povrchu z asfaltu.

 

 
NEMÁ vuv

Údaje V Kč bez DPH:

časový vliv na plnění SoD:

 

 

  

Cena navrhovaných Méněpracl

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněpracl Zl. k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Vícepracl

řešeného ZL

Procentuální podíl

Vlcepracl 2th celkové

ceně stavby

Cena Ménéprací a Vlcepraci

řešeného ZL

 

--1 6 619,58  
0,01% 0,00

  
0,00% ~16 619,58   
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 Projektant (autorský

dohled):

 

Zhotovitel:

 

 

  

   

T'VtEvdn'nl list změny stavby je podkladem pro uzvřenl (1M! smlouvěMN» součástí EMMhoííŠtu měny stavbywe

dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemn03tl a přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

  

 Změna stavby (ZBV) - krycí list 
  

 IČíslo paré:

 
 



' . . (diodu W s.

   
Název a evldenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. , Čislo soms/
ttuíton:;ít'uttoo rr?.|‘:v':::t,l:z:;‘~:.:v‘e: „ „

/olslo zmeny SOIPS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

HM «i013 l 1
Bl”) 401 — \!oi'rtlnr': osvúllení

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené stavby. uzavřené dne 12.6 2010. číslo smlouvy objednatele: 2'l26/2010/Oí/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, tČO: 00845451

Jankoslav s. r.o.,Štěpaň-ákova 714/31,0stí'avn-ltunčiueZhotovitel:

Autorský dozor: Haskonlng lLll-íV Czech Republic,apoks r.o.,;mbtJrokošovo nmn.0,05tt*ava 't, lng.l(mjči Martín

 
  

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Rozpočet víceprací
3 x Objednatel

Fotodokumentace

Situační výkres
1 x Zhotovitel

1 x Projektant (aulorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

_Pogís: (sloug A181 Die odsouhlašené projektové dokumentace z dubna 201G byl naprojektován stožár č. A18 v místě za betonovou obrubou v lrévnlkuP‘fi

reaíizacl bylo zjíšlěnoie stožár zasahuje do koruny stromu. který v období od vzniku PD a reallzace vyrost|.ludíž by došlo k Jeílch koíizi. Odůvodnění

změny:Po návrhu AD a správce VO, bylo rozhodnutoíe sloup A 18 bude umístěn do zeleného ostrůvku blíže k sítnicíByly zachovány veškel'é parametry

svltlvostl a ostatních norem. Pogis: (Nové

nagolenlílee odsouhíašené projektové dokumentace z dubna 2016 bylo místo napoíení kabelů VO v komunikací. Pf: realizací bylo zjištěno a správcem VO

upřesněno místo napojení.

Odůvodnění změny: Důvodem změny je,že skutečné místo napojení kabelů V019 v ]íném místě nsž uváděl správce v PD. Z tohoto důvodu byto nutné

prodloužlt kabelové vedení a provési další spojku,vč.výkopových a ostatnich praci.Tímto došlo k uvedených vícepracem.

 

 

časový vliv na plnění SDD: NEMÁ vuv

 
Údaje v Kč bez DPH:

 

  , . . Procentuální podíl . Procentuální podíl „

Cena navrhovanych Meněpracr Méněprací ZL k celkové Cena navrhovanych Vícepracl Víceprací ZL k celkové Cena Míšneprscí a Vícepract

reseného ZL reseného ZL . rešeneho ZL
ceně stavby cene stavby

0,00 0,00% 16 361,50 0,01% 16 361,50

     
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

   

  

Projektant (a . „ V

dobr

  Zhotovíteí:_ mm „__

Objednatel:

   

   

. ;

Tento E\ÍdátčMIlí pWrro uzavreni dodumleou o Wlnou součástí Evidenčno lístumny M'Pfehle

dokladů" Ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpís ocenění změn položek".

 
Čísío paré:Změna stavby (ZBV) - krycí Ilsl    
 

 

 


