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Číslo smlouvy objednatele: D13111/2019/OI
lVZ: P18V00000095

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. 3111/2018/OIIVZKÚ
Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

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

ICQ:

00845451

IČQ:

45193118

DIC:

CZ00845451 (plátce DPH)

DIC:

CZ45193118

Peněžní ústav:

Peněžní ústav: _
Císlo účtu:

Císlo účtu:

společník č. 1 (vedouci partner společnosti)
a

dále jen objednatel
K2 stavební Moravia s.r.o.
se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

zastoupena: Jaromírem Kubalou, jednatelem
zapsána v OR: 11 Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 32700

IČO:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

společník č. 2
dále jen zhotovitel

Společnosti Lesostavby Frýdek—Místek a.s. a K2 stavební Moravia sro. se sdružili ve:
„Společnost Lesostavby — K2 — Bermy 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 stavebni Moravia s.r.o. 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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Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 3111/2018/OI/VZKU ze dne 17.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci
stavby „Berma řeky Ostravice — komunikace a opevnění“ z důvodu vzniklých víceprací během
realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o
nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
zakázek.

2.

C1. 11 odst. l se doplňuje o text následujícího znění:

v

„ Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy. “

3.

Příloha č. ] smlouvy o dílo — kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. l smlouvy, která je
součástí tohoto dodatku.

4.

Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 změnový list č. 1

5.

C1. V. Termín plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:
„ Termín provedení díla (tj. _jeho dokončení a předání objednateli) činí 22 týdnů od protokolárního
předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII.
odst. 3 této smlouvy. “

6.

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

Předmět plnění

Rekonstrukce komunikace pro pěší
v bermě řeky Ostravice (ORG 3210)
Stavební úprava opevnění bermy řeky
Ostravice — Moravský břeh — SO 03
(ORG 8209)
Cena celkem

Cena bez DPH

DPH

Cena vč. DPH

1 1.473.767,86 Kč

2.409.491 ,10 Kč

l3.883.258,96 Kč

4.671 .485,— Kč

981 .012,- Kč

5.652.497,- Kč

16.145.252,86 Kč

3.390.503,10 Kč

19.535.755,96 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a
účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

čl. II.

Závěrečná ujednání
1.

Doložka platnosti právníhojednání dle § 41 zákona č. l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 00926/RM1822/15 ze dne
19.3.2019.

„uje,

Smlouva o dílo — „Berme řeky Ostravice — komunikace a opevnění
Dodatek c “l ke Smlouvě o dílo ev, c 3'111/20'18/OI/VZKU
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3.
4.
5.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 31 1 1/2018/Ol/VZKÚ ze dne 17.9.2018 zůstávají nezměněna.
Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což
stvrzují svými podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotoviteljedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6.

7.
8.

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 (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 původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 — změnový list č. 1

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 22.3.2019

Datum: 26.3.2019

Místo: Ostrava

Místo:

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
společnosti Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
za společníky „Společnosti Lesostavby — K2 —
Bermy řeky Ostravice — komunikace a opevnéni“:
Lesostavby Ftýdek-Místek a.s.
a K2 stavební Moravia s.r.o.

na základě plné moci

) 11mm I"
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Smlouva o dílo ~ „Berma řeky Ostravice » komunikace a opevnění
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo ev. č 31'11/2018/01/VZKU
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Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: Dl3111/20I8/Ol
Počet listů: 1

Kalkulace jednotlivých SO pro dodatek k SoD
stavba:

„Berma řeky Ostravice — komunikace a opevnění“

SoD
„
c. SO

,
Nazev SO

B

Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermé
řeky
Ostravice

A

Ostravice

Dodatek č. 1
Cena dle SoD
v Kč bez DPH

„
VCP v Kc
bez DPH

DPH 21%
CENA CELKEM vč. DPH

Smlouva o dílo — „Berma řeky Ostravice -— komunikace a opevnění
Dodatek C ’l ke Smlouvě o dílo ev. C 31 'l 1/201 8/OIIVZKU

Konečná cena
„
dle dodatku c. 1
v Kc bez DPH

11 011 515,04

462 252,86

0,00

11 473 767,86

4 671 484.96

0.00

0,00

4 671 485,00

15 683 000,00

462 252,86

0

16 145 252,86

3 293 430,00

97 073,10

O

3 390 503,10

18 976 430,00

559 325,96

0

19 535 755,,96

Stavebni úprava opevnění bermy řeky

CENA CELKEM bez DPH

„
MCP v Kc
bez DPH
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Evidenční list“ změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Čislo SO/PS/

Berme řeky Ostravice - komunikace, opevnění

lčísio změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

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

/

SO 01

01 Rekonstrukce etozky - Komunikace

ĚŠ'quvnl strany smloquy o (lilo na realizáci výše >iiýedenérštevl)y, uzavřeno dne—17. 9. 2010, číslo smlouvy objorlnotelef
3111/2018/0l/VZKÚ IVZ:P18V00000095, čislo smlouvy zhotovitele: 2018/007/N188/830759
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8. 729 30 Ostrova iČ: 00845451
Zhotovitel:

Loeostavhy Frýdek » Nitetok a.s., Slezská 2766. 738 O1 Frýdek — Mistek. IČ: 45193118 n

Technický dozoretavehnika ('i'DS): INKOS—OSTRAVA. a.s. zastoupena lng. Tomášem Kilkalou
IČ: 48394637. Ostrava » Moravská Ostrava, l'lavlíčkove nábřeží 696/22. PSČ 701 52
Popis a zdůvodnění zmen:
O1 - Rekonstrukce stezky - komunikace
V rámci realizace zbytkového odstranění miutového chodniku bylo nutno provost odstraneni betonu u síóvnjlclch obrubnlků. Odstranění betonů bylo nutné
provést pro správné uložení žulových prvků dlo projektové dokumentace. Změna je vyvolanb stavem zjištěným pil realizaci prací. který nebylo možné

predem předpokládat (tj. v době pli zpracováni projektové dokumentace). Vlcepráce spočívájl především ve vybourání betonových opěrek z vnittnl
strany obrubnlkíi. likvidace betonových zbytků. Práce je třeba provádět ručně s opatrnosti tak, aby nedošlo k poškození stávajících obrub.
Tyto
prostoje mají vliv na celkový lemiín plněnl. prodloužení termínu realizace o (iva týdny.

časový vliv na plnění SoD:

MA VLIV - prodloužení doby plnění () 2 týdny! NEMA—VHV

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných

Cena navrhovaných

Hodnota změny

0/

Víceprací řešeného ZL

Ménéprací řešeného ZI-

(VP+MP < 15%)

°

(VP-MP < 30%)

462 252,86

0,00

462 252,86

2,95

462 252,86

Přílohy:

Celkový cenový nárůst

0/

°
_

2,95

Počet paré: Příjemce :

1) Zménevý rozpočet pro posouzení víceprací
2) Fotodokumentace

2x
1x
1x

Objednatel
Zhotovitel
Technický dozor objednatele

Vyjádření - souhlas se změnami:
Zhotovitel:

souhlasím!
nesouhlasim

jméno

datum “» Í

jíl,/tj podpis

Objednatel:

:gggmgzlg

jméno

datum „

.

Projektant

22:25:24,

jmeno

datum _ ' .

TDS

15122233221111

jméno

datumka i. ÁVH

.

-,

podpis
.

podpis

—/,

podpis

Tento Evidenční lisi změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedlinou součástí Evidenčnlho listu změny
stavbyjsou přílohy, která zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a ménépracl".

REKAPITU LACE STAVBY
Kód:

VCP

Stavba:

Barmy řeky Ostravlce

KSOL
Misiot

(ZC—CZ“
Datum:

Zadavatel:

05032019

IČ:
DIČ:

Uchazeů

IČ:
mc:

Projektant:

iC:
ch:

Zpracovalel:

iČ:
DIC:

Poznámka

Cena bez DPH

462 252,86
sazba dane

Základ deně

Výše daná

DPH základn!

21.00%

“2 252.53

91 073.10

snižení:

"5.00%

0.00

0.00

Cena s DPH

v

CZK

559 325,96

Sirena 3 :2

soupis PRACÍ

a

Stavbu.
Barmy řeky Oslravlco
Objem:

01 - Rekonstrukce stezky - Komunikace
Mlle:

Dalum:

Zadavmo'i:

Prolaklanl:

Uchazeč;

Zpracovatel;

rPČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

06.03.2010

„Leena [CZK]

Cena celkem [02m ]

Náklady soupisu celkem
D

HSV

452 252.86

Práce a dodávky HSV
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