
Statutární město Ostrava Dodatek

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0108D1/2020/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.0108/2019/OIIVZKÚ

Smluvní strany

  
 

Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Uprkova 966/3, 702 00 Ostrava — Přívoz

IČO: 00845451 IČO: 47666374

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)

     

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. 1.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

OlO8/20l9/OI/VZKÚ ze dne 1 1.02.2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov -

Poruba, část Poruba“, vk.ú. Poruba a Svinov a „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov — Poruba, část

Přemyšov“, v k.ú. Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací

během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena

díla.

čl. II.

Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.

Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Evidenční list změny stavby č.1 a 2, tato příloha

tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
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Statutární město Ostrava Dodatek

magistrát

Článek IV. Cena díla odstavec 1, cena za provedené dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce V celkové

výši +327 476,66 Kč bez DPH a článek IV. odst.1 nově zní takto:

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

 

Cena bez DPH: 28 286 764,30 K6

DPH 21%: 5 940 220.50 K6

Cena celkem včetně DPH: 34 226 984,80 Kč

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

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona 6. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

6.05448/RM1822/80 ze dne 08.12.2020.

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

veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí: 114 699,40 Kč bez DPH, tj. 0,41 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí: 442 176,06 Kč bez DPH, tj. 1,58 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o

celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0108/2019/Ol/VZKÚ ze dne 11.02.2019.

5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

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

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

V registru 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 č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha 6.1 - Příloha 6.4 smlouvy — Evidenční list změny stavby č.1 a 2

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 14-12-2020 Datum: 14.12.2020

Místo: Ostrava Místo: Ostrava
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Evidenční list změny stavby č. 1

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo SO/PS/ Číslo změny stavby:

Rekonstrukce vodovodu Přernyěov - Poruba lčíslo změny SO/PS:

01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01a - 2007-16-V-Por-01(a) - Vodovodní řady 013

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2019, čislo smlouvy objednatele: 0108/2019/OlNZKÚ; čislo

smlouvy zhotovitele: 063/18r

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

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova a, 702 00 Ostrava . přívoz, IČO: 47666374

OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava,lČO: 45193673

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:

ZL1/1 - 2007-16—V-Por—01 (a) - Vodovodni řady - čast Poruba -

změna kotvení potrubí: Na betonove bloky vzdálené od sebe

2,8 m je položen U-profil 200(kompozit). Do něj je položeno

potrubí vodovodu. Zatížení od potrubí s vodou mezi bloky

bude cca 140 kg. U-profil (Kompozit) položený tak, jak je v

zadání má velmi malou únosnost, velmi se prohýbá jen svou

hmotností. Z tohoto důvodu bylo navrženo, že nosník nebude

osazen. Na kompenzaci průhybu potrubí (který je při

vzdálenosti bločků 2,8m cca 3mm) osadit dvojnásobný počet

(cca 16 ks) betonových bločků (osová vzdálenost bločků tak

bude 1,4m). Potrubí bude kotveno k bločkům širokou

ocelovou objímkou s epoxidovým nátěrem, mezi bločkem a

potrubím bude 8mm plastová PP deska.

 

26 635,01 -68 294,40 -41 659,39

 

Cena celkem: 26 635,01 Kč —68 294,40 Kč -41 659,39 Kč

casovy Vliv na plneni

SOD:

   
 

NEMÁ VLlV   
 

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

      
 

 

Qena navrhovaných člena navrhovaných Hodnota změny 0/ Celkový cenový nárůst 0/

Vlcepraca reseneho ZL Menepracx reseneho ZL (VP+MP < 15% nebo 50%) ° (VP-MP < 30%) °

26 635,01 68 294,40 94 929,41 0,34 —41 659,39 0,15

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace stavby 1 x Zhotovitel

2) Změnové rozpočty
1 x Objednatel

3) Zápis ze stavebního deníku 1 x TDS

4) Fotodokumentace 1 x Provozovatel:

5) Výkresy — situace změn
1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace změn    
 

 

Vyjádření — souhlas se změnami:

 

 

 

 

   
Zhotovitel: souhlasím jméno

Projektant (autorský souhlasím , ,

dohled): Jmeno

Provozovatel: souhlasím jméno

TDS: souhlasím jméno

Objednatel: souhlasím jméno

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatk

stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Ocenéného soupisu víceprací a ménépraci”.

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list
Číslo paré:    
 

 



 

Evidenční list změny stavby č. 2

 

Název a ewdencni cuslo stavby: Číslo SO/PS/ Cislo zmeny stavby:

Peltonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba / číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 02

01 - 2007-1G-v—Prem, 01 - Vodovodní řady 01 - 2

02 _ 2007-16—V—Prem, 02 ~ Přípojky 82   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2019, číslo smlouvy objednatele: 0106/2019/OINZKÚ; číslo

smlouvy zhotovitele: 063/18r

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

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 OO Ostrava — Přívoz, lČO: 47666374

 
 

eenprojektanuautorswdomed):*

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava ~ Moravska’ Ostrava,IČO: 45193673

 

 

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:

ZL2/1 — 2007-16—V-Prem, 01 - Vodovodní rady - cást

Přemyšov — změna protlaku: Po nasondování chráničky v

místě L71 — L72 bylo zjištěno, že chránička pod dálnicí není

dimenze DN 300, ale pouze D110. Chráničkou tak nelze

protáhnout potrubí D225. Byl zpracován návrh změny stavby,

a to ve variantě protlaku chráničky z plastového potrubi PE

D355 mm v délce 62m V těsné blízkosti stávající chráničky

D110. Chránička bude vedena pod dálnicí a spojitě i pod

souběžnou komunikací v ul. Příměstské ve větší hloubce cca

0 1m, při dodržení min. krytí 2,5 m pod dálnici z důvodu

ochrany potrubí a konstrukce dálnice vč. souběžné

 

382 599,05 -46 405,00 336 194,05

 

 

      
 

 

 

komunikace.

ZL2/2 - 2007-16—V—Prem, 02 - Přípojky — část Přemyšov —

navýšení počtu přípojek: 2x vodovodni přípojka nad rámec 32 942,00 0,00 32 942,00

PD pro parcelu 2649/5, 2649/6

Cena celkem: 415 541,05 Kč -46 405.00 Kč 369 136,05 Kč

casovy van na plnem NEMÁ VLIV

. ol')

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Hodnota změny Celkový cenový nárůst

Vlceprací řešeného Zl. Méněprací řešeného ZL (VP+MP < 15% nebo 50%) % (VP-MP < 30%) %

 

      
 

 

415 541,05 46 405,00 461 946,05 1,65 369 136,05 1,32

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace stavby 1 x Zhotovitel

2) Změnové rozpočty 1 x Objednatel

3) Zápis ze stavebního deníku 1 )( TDS

4) Fotodokumentace 1 x Provozovatel:

5) Výkresy ~ situace změn 1 x Projektant (autorský dozor)

6) Rekapitulace změn   
 

 

Vyjádření — souhlas se změnami:

 

Zhotovitel: souhlasím jméno

 

Projektant (autorský hl , . ,
dohled): SOU astm jmeno

 

Provozovatel: souhlasím jméno

 

TDS: souhlasím jméno

   Objednatel: souhlasím jmeno

 

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evide, „, . .. nčn 0 list změny
stavby jsou prilohy, které zduvodňUji oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a ménépraci'.

 

  Změna stavby (ZBV) — krycí list
Číslo paré:

 
 

 

 

 


