
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0221/2017/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P16V00000163

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 0221/2017IOI/VZKÚ

na realizaci projektové dokumentace stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba“ ze dne

10.02.2017.

Smluvní strany
 

 
 

Statutární město Ostrava SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Kounicova 688/26, 602 00 Brno

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena X, jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou zapsána V OR: Krajský soud V Brně, oddíl C,

vložka 3803

IČO: 00845451 IČO: 44960417

DIČ: CZ00845451 ' DIČ: CZ44960417 látce DPH)

  
Peněžní ústav: Peněžní ustav:

 

 

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel nebo příkazce Společník 1 (vedoucí společník)

a

Dopravni projektování spol. s r.o.

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava

zastoupena Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

zapsána V OR: Krajský soud V Ostravě, oddíl C,

vložka 15152

 

IČO: 25361520

DIČ: CZ25361520

Peněžní ustav: Komerční banka, as.

Pobočka Ostrava

Číslo účtu: 19362900257/0100

Společník 2

 

dále jen zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo a smlouvě příkazní (dále také jen „dodatek“).
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Obsah dodatku č. 2
 

čl. l

Uvodni ustanoveni

1.
v

Smluvní strany se vsouladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní c. 0221/2017/OINZKU

na realizaci nezbytné dokumentace stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba“ (dále též

jen ,,smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy, spočívajících zejména ve změně

platebních podmínek ve vztahu ktrase I, a to bez vlivu na celkovou cenu ze závazků ve smlouvě

uvedených dle části D, čl. 1. kdy o uvedenou změnu požádal zhotovitel svou řádně odůvodněnou

žádostí ze dne 11.08.2020, která je přílohou č. l.

Uvedené je odůvodněno zejména skutečností, že zhotovitel již dne 2.2.2018 předal objednateli koncept

projektové dokumentace pro územní řízení trasy I, jako část plnění V rámci části B smlouvy, avšak

V důsledku neočekávané délky probíhajícího řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), jenž

stále probíhá a je považováno odbornou veřejností za jeden z největších procesů posuzování vlivů

na životní prostředí V historii Česka, kdy rozhodující orgány evidují přes 3000, tak objednatel doposud

od uzavření smlouvy zhotoviteli neuhradil ničeho na projektovou dokumentaci pro územní řízení —

tramvajová trasa I.

Smlouva nesporně stanovila, že zhotoviteli bude objednatelem uhrazeno poprvé na projektovou

dokumentaci pro územní řízení — tramvajová trasa I až po předání čistopisu projektové dokumentace

pro územní řízení - v požadovaném rozsahu, a to 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. 111.

časti B této smlouvy.

Vzhledem však k neočekávatelné delce poskytovaného plnění, jenž nebyla objektivně předvídatelná,

objektivním překážkám V předání čistopisu, kdy ani nelze předvídat dobu dalšího trvání probíhajícího

řízení posuzování vlivu na životní prostředí a nelze předvídat ani případnou nutnost dalšího

přepracování projektové dokumentace pro územní řízení — tramvajová trasa I, a to i z důvodů nutnosti

přepracování projektové dokumentace v souvislosti s posuzováním vlivu na životní prostředí, ale také

za účelem vyvlastnění nemovitých věcí ve vlastnictví třetích osob V uzemí projektované stavby,

finančním dopadům výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV—2 na území České republiky

a všem dalším důvodům popsaným V příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 by bylo nadále nespravedlivé

a proti dobrým mravům neposkytnout zhotoviteli žádné plnění ze strany objednatele za nesporně již

provedené práce zhotovitele ve vztahu ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení —

tramvajová trasa I.

Uvedená změna však nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je učiněna v souladu s ust. §222

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když nutnost uzavření dodatku vyvstala

nesporně z nepředvídatelných okolností.

čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

1. Část B, čl. 11. Doba plnění, odst. 14. smlouvy. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na tomto :působuplacení:

část B této smlouvy:

k okamžiku uzavření dodatku č 2 vystaví zhotovitel fakturu na 40% částky odpovídající plnění

:a projektovou dokumentaci pro územní řízení — tramvajové trasy ] dle čl. II]. části B této smlouvy.

Po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení — tramvajové trasy I v požadovaném

rozsahu, obsahty'ící veškeré právními předpisy požadované náležitosti, včetně náležitého zohlednění

požadavků objednatele, vystaví :hotovítelfakturu na 20% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III.

části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. 111. částí B

. _ ..
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této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného

územního rozhodnutí ke stavbě.

' po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení — tramvajové trasy II v požadovaném

rozsahu, obsahujícím veškeré právními předpisy požadované náležitosti, včetně náležitého zohlednění

požadavků objednatele, vystaví zhotovitelfakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III.

části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. 111. části B

této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného

územního rozhodnutí ke stavbě.

část C této smloufl:

I :a vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí tramvajové

trasy Ipříkazníkfakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. 1V. části C této smlouvy.

' :a vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí tramvajové

trasy IIpříkazníkfakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. 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 usnesením

č. 04692/RM1822/68 ze dne 01.09.2020.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0221/2017/Ol/VZKÚ ze dne 10.02.2017, tímto dodatkem č. 2

nedotčená, se nemění a zůstávají nadále V platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0221/2017/OI/VZKÚ uzavřené dne

10.02.2017.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek je vyhotoven V 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1, ato žádost zhotovitele o změnu smlouvy.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Brno

Digitálně podepsal . Digjlázlné pod-epsailngXar-nilchmela

Mg r. Zuzana Mg, Zum, Bajgarové In 9. Kam ||

- , Datum: 2020.09.03 91V§"“a"‘e='<jmi" We

Banarova 07:48:57 +0200 Chmela spo‘é'énosfi ““39"” ' “* . ‘
Dalum:2020.09.0210:45:16 +02 00

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Kamil Chmela

náměstkyně primátora jednatel společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o.

na základě plné moci za společníky společnosti DUR „Ekologizace

veřej ne' dopravy Ostrava — Poruba“:

SUDOP BRNO, spol. s r.o. a

Dopravní projektování, spol. s r.o.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě 0 dilo ev. č 0221/2017/OI/VZKÚ



 

Váš dopis znački lze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Brně, dne

_ 20002200 —

VĚCI Ekologizace veřejné dopravy Ostrava -— Poruba

  
Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

Tramvajová trasa I, žádost o úpravu platebních podmínek

Na základě ujednání ze smlouvy o dílo a smlouvy příkazní číslo 0221/2017/OI/VZKÚ

(dle zhotovitele 17002/17), včetně Dodatku č.1, jsme vám dne 2.2.2018 (v souladu s lhůtou

plnění dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní) předali koncept projektové dokumentace pro

územní řízení — tramvajová trasa l k připomínkovemu řízení.

Současně probíhaly práce na dokumentaci posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)

stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba, tramvajová trasa I“ tak, aby bylo v co

nejkratší době možně podání záměru EIA a závěry ze zjišťovacího řízení následně zohlednit

v čistopise dokumentace tramvajové trasy I a podat žádost o územní rozhodnutí.

Genezi prací na dokumentaci EIA uvádíme níže;

Do 27.6.2018 probíhaly práce na dokumentaci EIA v úzké spolupráci se zadavatelem,

uskutečnily se osobní konzultace se zástupci MOb Poruba ve věci nových požadavků stran

životního prostředí (výsadby, kácení zeleně apod.). Na základě požadavků MOb Poruba byla

dokumentace v části vegetačních úprav 2x zcela přepracována.

Průběh procesu EIA:

- 27.6.2018 podání oznámení záměru EIA

- 10.7.2018 informace o záměru, zveřejnění

- 24.8.2020 vyhotoven závěr zjišťovacího řízení

Rozšíření dokumentace EIA

Dle závěrů zjišťovacího řízení následovaly práce na rozšíření dokumentace EIA a to v období

08/2018 — 02/2019. Rozšíření spočívalo v provedení dalších průzkumných prací, posuzování

zdravotních rizik. Zejména posudky zdravotních rizik byly značně časově náročné. Následně

proběhlo zapracování výsledků do dokumentace EIA. Souběžně zpracovatel řešil požadavky

na dílčí technické úpravy dokumentace vzešlé ze závěrů zjišťovacího řízení. Změnami

technickeho řešení byly dotčeni zejména správci inženýrských sítí, s kterými byly změny

následně projednány a odsouhlaseny.

TEL./FAX:

E-MAIL: sudop@sudop-bmo.cz ICO: 44960417 :

WEB: www.sudop-brno.cz DIČ: CZ44960417 ?

Společnost je registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

   



25.2.2019 podání rozšířené dokumentace EiA na Krajský úřad

23.4.2019 vrácení dokumentace zhotoviteli k přepracování s dalšími požadavkv

Přepracováhí dokumentace EA dle připomínek KÚ

Další přepracování dokumentace probíhalo vobdobí 04/2019 až 0372020. Došlo k opravě

dokumentace dle připomínek KÚ a požadavku objednatele (Statutárního mesh Ostrava), coil.

 

mělo za důsledek provedení dalších časově náročných průzkumu, jejichž provedeni pvlo

odvislé od klimatických podmínek.

18.3.2020 podání přepracované dokumentace Elfa. na Krajský úřad

1.4.2020 zveřejnění záměru EIA

1.5.2020 termín k vyjádření k dokumentaci EIA

Předání podkladů zpracovateli posudku zatím neproběhlo

Termín veřejného projednání zatím nebyl s ohledem na pandemickou situaci

v předchozích měsících stanoven.

Stanovisko KÚ k dokumentaci EIA bude vydáno až po zpracování posudku a veřejném

projednání

V případě kladného stanoviska KÚ k dokumentaci EIA bude dopracována dokumentace DÚR.

Následně bude podána žádost o umístění stavby.

K podání žádosti o umístění stavby je dle Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní vázána fakturace

ve výši 60% 2 položky „Projektová dokumentace pro územní řízení — tramvajová trasa l“ dle

Dodatku č.1, jejíž výše činí 5 485 549,40 Kč bez DPH.

Vzhledem ke skutečnosti, že práce na technickém návrhu proběhly již v roce 2017 a tento

návrh byl ze strany objednatele odsouhlasen a dle názoru zhotovitele jsou požadavky na

opětovné opravy a doplnění dokumentace EIA nad rámec zadání a odsouhlaseného rozsahu

stavby, současně dochází k neúměrnému protahování termínového plnění, žádáme vás o

úpravu platebních podmínek uvedených v čl.II, odstavec 14, část B smlouvy a to následovně:

K termínu uzavření dodatku smlouvy fakturaci 40% 2 položky „Projektová

dokumentace pro územní řízení —tramvajová trasa |" dle Dodatku č.1., tj. 2 194 219,76

Kč bez DPH

K podání žádosti o umístění stavby 20% z položky „Projektová dokumentace pro

územní řízení — tramvajová trasa |“ dle Dodatku č.1 ., tj. 1 097 109,88 Kč bez DPH

Následná ustanovení čl.Il, odstavec 14, část B smlouvy by zůstala zachována.

TEL.:

TEL/FAX:

E-MAIL:

WEB:

S pozdravem

Ing. Kamil Chmela

Generální ředitel

sudop@sudop-brno.cz 109:” 44960417

www.sudop-brnocz DIC: CZ44960417

Společnostje registrována v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 3803

   


