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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou

náměstkyní primátora

Číslo smlouvy objednatele: 3653/2018/01/VZKÚ

č. 3653 D1/2018IOI

BYSTRON group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava — Přívoz

Zastoupena

Pavlem Konečným

na základě plné moci

 

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

008 45 451

CZOO845451 (plátce DPH)

Císlo účtu:

IČO: 278 00 466

DIČ: CZ27800466(plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl.l.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

3653/2018/Ol/VZKÚ ze dne 21.12.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „LDN Radvanice —

zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“ z důvodu vzniklých méně a

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

smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dálejen „zákon“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 4.219.570,97 Kč bez DPH (tj. 9,61 % původní ceny díla)

a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 3.467.526,00 Kč bez DPH (tj. 7,90 % původní ceny díla).

Cenový nárůst činí 752.044,97 Kč bez DPH (tj. 1,71 % původní ceny díla).
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čl.II.

Předmět dodatku

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

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 3 této

smlouvy.“

2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 — Změnový list č. 1 — 14, vč. položkových rozpočtů méně

a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

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

Cena bez DPH 44.652.274,33 Kč

DPH 9.376.977,61 Kč

Cena celkem včetně DPH 54.029.251,94 Kč

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

čl.III.

Závěrečná ustanovení

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

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 01447/R1V1n11822/2 ze dne 28.05.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222

odst. 6 zákona.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3653/2018/01 /VZKÚ ze dne 21.12.2018, tímto dodatkem č. 1

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. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3653/2018/01 /VZKÚ uzavřené dne

21.12.2018.

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 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

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

7. 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 dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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9. Nedílnou součástí tohoto dodatkujsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Změnový list č. l _ I4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

 
 

 
 

 
 

Za objednatele: Statutární město Ostrava Za zhotovitele: BYSTRON group a.s..

Datum:30.05.2018 Datum: 28.05.2019

Místo: Ostrava _ Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Pavel Konečný

náměstkyně primátora na základě plné moci

na základě plné moci
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo iivotniho prostředí

Operační program Životní prostředí

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY ' ' ' číslo 02: 1

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava ! Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsobodeslání/předání poštoujj e—maílem- faxemlj osobnélj

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Půdorys střechy — Nový stav (pavilony P, L a HB)
 

na fOZPOČtOVé podklady: Položkový rozpočet více prací Fasáda strojoven pavilonu P, L

a HB a komínu pavilonu P
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Fasády strojoven pavilonu P, L, HB a komínu pavilonu P

Více práce

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace na

povrchové úpravě fasády strojoven a komínu. Nová povrchová úpravu se skládá z penetrace,

stěrky se sklovláknitým pletivem a fasádní omítky. Celá fasáda se před realizací očistí tlakovou

vodou. Práce budou probíhat z fasádního lešení potřebného pro realizaci výše uvedených prací.

Dle vyjádření projektanta fasáda strojoven, potažmo komínu nebyla předmětem projektové

dokumentace „Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice“. Vpřípadě pláště komínu byl

uvažován budoucí stavební zásah do komínového tělesa ze strany paralelně realizovaných

stavebních úprav kotelny, umístěné vobjektu „P“. Plochy komínu nefigurují VEP. Strojovny

výtahů jsou nevytápěné prostory, které byly zhlediska EP vyčleněny ze zateplovaných ploch.

Cílem změny PD je sjednocení vzhledu výše uvedených části fasády.

 

Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 III odstavec 5, § 222 E] odstavec 6, § 222 12 odstavec 7, § 222 []

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora    
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ZMĚNOVÝ LIST. - - . číslo ZL: 1

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Z Fasády strojoven pavilonu P, I., HB a komínu pavilonu P měna Fasády

pavilonu P, L a HB

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a

projektové dokumentace na povrchové úpravě fasády strojoven a komínu. Nová povrchová

úpravu se skládá z penetrace, stěrky se sklovláknitým pletivem a fasádní omítky. Celá fasáda se

před realizací očistí tlakovou vodou. Práce budou probíhat z fasádního lešení potřebného pro

realizaci výše uvedených prací.

Dle vyjádření projektanta fasáda strojoven, potažmo komínu nebyla předmětem projektové

dokumentace „Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice”. V případě pláště komínu byl

uvažován budoucí stavební zásah do komínového tělesa ze strany paralelně realizovaných

stavebních úprav kotelny, umístěné v objektu „P". Plochy komínu nefigurují v EP. Strojovny

výtahů jsou nevytápěné prostory, které byly z hlediska EP vyčleněny ze zateplovaných ploch.

Cílem změny PDje sjednocení vzhledu výše uvedených části fasády.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 3

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 245 695,58,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

245 695,58,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

lng. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SIVIO

Datum: Datum: 13.05.2019  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY _ * číslo 02: 2

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava [Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

     

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailemIZ faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

odkazy na specifikaci:
 

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet více a méně prací Změna skladby

demontované fasády pavilonu D
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna skladby demontované fasády pavilonu D

Více a méně práce

Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži KZS na pavilonu D byla zjištěna minerální vata místo

předpokládaného EPS dle PD. Objemová hmotnost minerální vaty je větší než polystyrénu a

tento rozdíl byl kalkulován pro vzniklé více práce.

Dle vyjádření projektanta KZS pavilonu „D" je oproti EPS tvořeno minerální vlnou. Během

projektové přípravy byla ověřena tloušťka KZS, ovšem z důvodu zamezení narušení pláště nebyly

realizovány plošné sondy fasády. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti.

 

Počet připojených listů specifikaci: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde Jr'ednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 III odstavec 5, § 222 [] odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 [I

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora    
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ZMĚNOVÝ LIST ' . — číslo ZL: 2

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna skladby demontované fasády pavilonu D

Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži KZS na pavilonu D byla zjištěna minerální vata místo

předpokládaného EPS dle PD. Objemová hmotnost minerální vaty je větší než polystyrénu a

tento rozdíl byl kalkulován pro vzniklé více práce.

Dle vyjádření projektanta KZS pavilonu „D“ je oproti EPS tvořeno minerální vlnou. Během

projektové přípravy byla ověřena tloušťka KZS, ovšem zdůvodu zamezení narušení pláště

nebyly realizovány plošné sondy fasády. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-74 459,20,— Kč 90 517,81; Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

16 058,61,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro ceíé díio.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

lng. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru 5M0

Datum: Datum: 13.05.2019   
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Evropské strukturáíni a investiční fondy Ministerstvo Životního prostředí

Operační program Zivotní prostředí

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY ' * — ‘ , ' číslo 02:3

Zhotovitel: BYSTROŘ Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava Í Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštoulj e-mailem- faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Výpis prvků
 

na rOZPOČ'CQVé podklady: Položkové rozpočty více a méně prací: 1 -— Nové skříňky HUP,

2 — Ventilační mrlzky, 3 - Krycí dvířka rozvadecu, 4 — Svítidla

na fasádě
 

 na jinou část smlouvy:

 

 

Předmět změny: Změna mřížek pavilonu P a HB, HUP pavilonu P a HB, dvířek rozvaděčů

pavilonu P a L a svítidel na všech pavilonech objektu LDN

Více a méně práce

Popis a zdůvodnění změny:

1) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odiišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u

VIV

skříní HUP na fasádách pavilónu P a HB. Skrmky HUP byli již z části zasažené korozi a byla

nutnost provedeníjejích celkové výměny.

2) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace u

v/v

ventilačních mrízek. Po demontáži původního KZS bylo zjištěno, že budou potřeba doplnit

další mřížky na pavilonu P a HB. Budou provedeny hliníkové z důvodu delší životnosti.

3) Z důvodu zateplení fasády objektu LDN, je nutno dvířka rozvaděčů pavilonu P a L vyvést na

hranu zateplení pro lepšífunkčnost a přístup k rozvaděči.

4) Po demontáži svítidel fasády bylo zjištěno, že repase svítidel již není možná, a proto bude

nutno i z bezpečnostních důvodů osadit nová svítidla, která budou plně funkční a vyhoví

požadovaným normám.

Dle vyjádření projektanta, vzhledem kzjištěnému technickému stavu (míry koroze) stávajících

skříní HUP je nutná jejich výměna.

Byla provedena záměna materiálu fasádních ventilačních mříží znerezové oceli na hliníkový

plech. Důvodem změnyje agresivita prostředí v okolí stavby, které by ze zkušenosti mohlo mít za

následek způsobení vzniku koroze na ventilačních mřížkách a tím zkrácení jejich životnosti.

Záměnou za hliníkový plech dojde ke zvýšení životnosti mřížek.

Pro zajištění technické funkčnosti fasády je nutno provést zakrytí stávajících skříní novými

fasádními dvířky.
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ZMĚNOVÝ LIST v v číslo Zl.: 3

Zhotovitei: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna mřížek pavilonu P a HB, HUP pavilonu P a HB, dvířek rozvaděčů

pavilonu P a l. a svítidel na všech pavilonech objektu LDN Popis a zdůvodnění změny:

1) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišností skutečnosti a projektové dokumentace

vIv

u skříní HUP na fasádách pavilónu P a HB. Skrtnky HUP byli již z části zasažené korozi a byla

nutnost provedeníjejich celkové výměny.

2) V rámci realizace stavby došlo ke zjištění odlišnosti skutečnosti a projektové dokumentace

u ventilačních mřížek. Po demontáži původního KZS bylo zjištěno, že budou potřeba

doplnit další mřížky na pavilonu P a HB. Budou provedeny hliníkové zdůvodu delší

životnosti.

3) Z důvodu zateplení fasády objektu LDN, je nutno dvířka rozvaděčů pavilonu P a Lvyvést na

hranu zateplení pro lepší funkčnost a přístup k rozvaděči.

4) Po demontáži svítidel fasády bylo zjištěno, že repase svítidel již není možná, a proto bude

nutno i z bezpečnostních důvodů osadit nová svítidla, která budou plně funkční a vyhoví

požadovaným normám.

Dle vyjádření projektanta, vzhledem k zjištěnému technickému stavu (míry koroze) stávajících

skříní HUP je nutná jejich výměna.

Byla provedena záměna materiáíu fasádních ventilačních mříží z nerezové oceli na hliníkový

plech. Důvodem změny je agresivita prostředí v okolí stavby, které by ze zkušenosti mohlo mít

za následek způsobení vzniku koroze na ventilačních mřížkách a tím zkrácení jejich životnosti.

Záměnou za hliníkový plech dojde ke zvýšení životnosti mřížek.

Pro zajištění technické funkčnosti fasády je nutno provést zakrytí stávajících skříní novými

fasádními dvířky.

Po demontáží krytů svítidel byl zhotovitelem zjištěn havarijní stav osvětlovacích těles

umístěných na fasádě objektů. Z požárně bezpečnostních důvodů je nutno nahradit v plné míře

původní tělesa za tělesa nová.

  Počet připojených listů specifikací: D Počet připojených výkresů: 2
 

 
 



  EVROPSKÁ UNlE - *

Evropské strukturášnl a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivotní prostředí

 

 

  

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY . . * = * * číslo 02:4

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava |Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

     

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailem- faxemI:I osobněD

Datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Řez pavilonu P
 

na rozpočtové podklady: Potožkové rozpočty více a méně prací: 1 — Vpusti na terase, 2

- Hydroizolace na terasách
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna hydroizolace a doplněnívpusti teras pavilonu P

Více a méně práce

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se vpustí a hydroizolační vrstvy na terase pavilonu P. Vpusti na

terase budou doplněny dle skutečnosti. Kvůli prodloužení životnosti byla dohodnuta změna

asfaltového pásu za PVC fólii na terasách pavilonu P.

Dle vyjádřená projektanta počet vpustí byl navržen dle fragmentů stávající dokumentace

objektu, bez možnosti fyzického ověření jejich počtu (z důvodu položené betonové dlažby).

Provedlo se tedy doplnění chybějících dešťových vpustí na terase pavilonu P

Po vybourání sklady teras, potažmo zjištění konstrukčního řešení střech, byla vzhledem ke

složitým konstrukčním detailům navržena změna hydroizolační vrstvy. Navržena PVC fólie

disponuje lepšími technickými parametry zajišťujícími funkčnost skladby teras po dobu jejich

životnosti.

 

Počet připojených listů specifikací: [
 

Důvod vícepráce/ méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 |:! odstavec 5, § 222 El odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 []

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora 
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WOW“ S‘wkiuré't“ a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí
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ZMĚNOVÝLIST ' ' , — ' _ číslo 2L: 4

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019  

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna střešní fólie a vpusti teras pavilonu P

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se vpustí a hydroizolační vrstvy na terase pavilonu P. Vpusti

na terase budou doplněny dle skutečnosti. Kvůli prodloužení životnosti byla dohodnuta změna

asfaltového pásu za PVC fólii na terasách pavilonu P.

Dle vyjádření projektanta počet vpustí byl navržen dle fragmentů stávající dokumentace

objektu, bez možnosti fyzického ověřeníjejich počtu (z důvodu položené betonové dlažby).

Provedlo se tedy doplnění chybějících dešťových vpustí na terase pavilonu P

Po vybourání sklady teras, potažmo zjištění konstrukčního řešení střech, byla vzhledem ke

složitým konstrukčním detailům navržena změna hydroizolační vrstvy. Navržena PVC fólie

disponuje lepšími technickými parametry zajišťujícími funkčnost skladby teras po dobu jejich

životnosti.

 

 

 

Počet připojených listů specifikaci: 0 Počet připojených výkresů: 0

Cena ménépraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-270 173,04,- Kč 283 227,39,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná ihůta dokončení díla:

13 054,35,— Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarova Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

lng. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SIVIO

Datum: Datum: 13.05.2019     



EVROPSKÁ UNIE WWW \

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo ŽÍVOÍHÍhO prostředí

Operační program Zivotní prostředí

   

 

 
 

 

OZNÁMENÍZMĚNY * ' - ’ . číslo oz: 5

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava {Datum 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailemlzl faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Detail řešení mezi balkony —- Řez, Půdorys 4.NP
 

na VOZPOEtOVé podklady: Položkový rozpočet Výplně balkónových zábradlí pavilonu L
 

 na jinou část smlouvy:

 

Předmět změny: Změna výplně balkónů pavilonu L

Více a méně práce

Popis a zdůvodnění změny: Během provádění demontáží výplní balkonových zábradlí byl zjištěn

jejich vyhovující technický stav, umožňující jejich další použití.

Dle vyjádření projektanta oproti projektové dokumentaci byla ponechána původní výplň

balkonových zábradlí na pavilonu ”3.”. U výplně bude provedena zpětná montáž. Materiál výplně

bude po repasi vykazovat požadovanou životnost a estetickou stabilitu.

 

Počet připojených listů specifikací: |

 

 

Důvod vícepráce/ méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 II] odstavec 5, § 222 E] odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 []

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora  
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Evropské strukturální a investiční fondy MĚHŠSÍEI'SÍVO životního prostředí

Operační program Zivotní prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ-LIST ' ' - číslo ZL: 5

Zhotovitel: BYSTROĚ Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna výplně balkónů pavilonu L

Popis a zdůvodnění změny: Během provádění demontáží výplní balkonových zábradlí byl

zjištěn jejich vyhovující technický stav, umožňujícíjejich další použití.

Dle vyjádření projektanta oproti projektové dokumentaci byla ponechána původní výpiň

balkonových zábradlí na pavilonu „L". U výplně bude provedena zpětná montáž. Materiál

výplně bude po repasi vykazovat požadovanou životnost a estetickou stabilitu.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 2

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

—151 396,97; Kč 112 016,25,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-39 380,72,— Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarova Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

Datum: Datum: 13.05.2019     



  EVROPSKÁUNiE * *

Evropské strukturální a investiční fondy MĚHÍSÍGI'SÍVO životního prostředí

Operační program Životní prostředí

 

 

OZNÁMENÍZMĚNY - . , čísloOZ:6
 
 

 

 

Zhotovitel: BYSTROŘ Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava ] Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/předání poštouD e-mailemlz faxemD osobně!:l

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Půdorys střechy — Nový stav, Výpis prosklených stěn
 

na rozpočtové podklady: Poiožkový rozpočet Střecha krčku
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna střechy krčku

Více 3 méně práce

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se střechy krčku. Die PD nebude realizována prosklená

vodorovná AL stropm’ konstrukce krčku, jelikož současná betonová stropní konstrukce je ve

vyhovujícím stavu, svislá část AL prosklené konstrukce bude realizována dle PD.

Dle vyjádření projektanta došlo ke změně tvarového řešení proskleného AL prvku PS-l na

objektu spojovacího krčku. Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna kompaktní ŽB stropní

deska, pevně staticky napojena na další ŽB prvky objektu. Původně navrhované řešení

proskleného zasklení střešního pláště tvořeného AL konstrukcí, zdůvodu technicky velmi

složitého procesu bourání stávající stropní konstrukce, změnilo na doplnění střešního pláště

tepelnou izolací. Nově navržená skladba střešního pláště bude vykazovat výrazně lepší tepelně

technické parametry, nežli původně navrhovaný střešní plášť tvořený AL prosklenou stěnou.

 

Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [I odstavec 5, § 222 [] odstavec 6, § 222 X! odstavec 7, § 222 I:

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová   



  EVROPSKÁUNIE W

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivotnš prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST < a . “ ' číslo ZL: 6

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsam’ zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna střechy krčku

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se střechy krčku. Dle PD nebude realizována proskiená

vodorovná AL stropní konstrukce krčku, jelikož současná betonová stropní konstrukce je ve

vyhovujícím stavu, svislá část AL prosklené konstrukce bude realizována dle PD.

Dle vyjádření projektanta došlo ke změně tvarového řešení proskleného AI. prvku PS-l na

objektu spojovacího krčku. Po odkrytí střešní konstrukce byla zjištěna kompaktní ŽB stropní

deska, pevně staticky napojena na další ŽB prvky objektu. Původně navrhované řešení

proskleného zasklení střešního pláště tvořeného AL konstrukcí, zdůvodu technicky velmi

složitého procesu bourání stávající stropní konstrukce, změnilo na doplnění střešního pláště

tepelnou izolací. Nově navržená skladba střešního pláště bude vykazovat výrazně lepší tepelně

technické parametry, nežli původně navrhovaný střešní plášť tvořený AL prosklenou stěnou.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 2

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-1 213 502,40,— Kč 1 105 980,02,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 107 522,38,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

Datum: Datum: 13.05.2019  
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivolnš prostředí

 

 

  

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY , " „ " číslo oz: 7

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava |Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

     

Způsob odeslání/předání poštouD e-mailem. faxemD osobnéEI

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Skladba balkonu - ŘEZ
 

na fOZPOČtOVé podklady: Položkový rozpočet více a méně prací Podlaha balkónů na

pavilonu [. a P
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna podlahy balkónů pavilonu |. a P

Více a méně práce

Popis & zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se podlah balkonu na pavilonu La P. Po odbourání stávajících

vrstev balkónů došlo ke zjištění různých výškových úrovní mezi balkónem a přilehlými

místnostmi. Proto byla navržena nová skladba eliminující tyto výškové rozdíly a umožní

bezbariérový přístup.

Dle vyjádření projektanta bylo nutno po provedení vybourání části stávajících balkónových

sestav a skladeb balkónů a po přesném zaměření výškových rozdílů podlah balkónů a

navazujících obytných místností změnit skladby balkonů. Původně uvažovaná betonová dlažba

na terčích, byla nahrazena subtilnGJSI keramickou dlažbou, která umožní bezbariérový přístup na

balkóny z přilehlých obytných místností.

 

Počet připojených listů specifikací: [
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávam' veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [] odstavec 5, š 222 El odstavec 6, § 222 IX] odstavec 7, § 222 D

 

Oznámenívydává:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora    



  EVROPSKÁ UNIE WWW =

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvc životního pl'OSÍřEdÍ

Operační program Zivotni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST . . * . . _ čísio ZL: 7

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna podlahy balkónů pavilonu L a P

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo na stavbě k zjištění skutečnosti odlišné od

projektové dokumentace týkající se podlah balkonu na pavilonu %. a P. Po odbourání stávajících

vrstev balkónů došlo ke zjištění různých výškových úrovní mezi balkónem a přilehlými

místnostmi. Proto byla navržena nová skladba eliminující tyto výškové rozdíly a umožní

bezbariérový přístup.

Die vyjádření projektanta bylo nutno po provedení vybourání části stávajících balkónových

sestav a skladeb balkónů a po přesném zaměření výškových rozdílů podlah balkónů a

navazujících obytných místností změnit skladby balkonů. Původně uvažovaná betonová dlažba

na terčích, byla nahrazena subtilnější keramickou dlažbou, která umožní bezbariérový přístup

na balkóny z přilehlých obytných místností.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-463 377,54,— Kč 718 365,02; Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

254 987,49,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

Datum: Datum: 13.05.2019 3     
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Evropské strukturášni a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředí

 

 

OZNÁMENÍZMĚNY , * * * , čísloOZ:8
 
 

 

 

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava | Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/předání poštouD e-mailemlz faxemEI osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet méně prací Atikové klíny pavilonu P, L,

HB a Krčku
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna atikových klínu pavilonu P, L, HB a Krčku

Méně práce

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace střechy na pavilonech P, L, HB a krčku bylo

rozhodnuto, že se nebudou realizovat atikových klínů na rekonstruovaných střechách těchto

pavilonů objektu LDN.

Dle vyjádření projektanta materiálové řešení dodávané hydroizolační vrstvy střech nevyžaduje

instalaci přechodových atikových klínů, které nebudou instalovány.

 

Počet připojených listů specifikací: I
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, 5 222 El odstavec S, š 222 D odstavec 6, § 222 IXI odstavec 7, § 222 []

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora    
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zšvožni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST = . ' - číslo ZL: 8

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna atikových klínu pavilonu P, L, HB a Krčku

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace střechy na pavilonech P, |., HB a krčku bylo

rozhodnuto, že se nebudou reaiizovat atikových klínů na rekonstruovaných střechách těchto

pavilonů objektu LDN.

Dle vyjádření projektanta materiálové řešení dodávané hydroizolační vrstvy střech nevyžaduje

instalaci přechodových atikových klínů, které nebudou instalovány.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: O

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-37 935,24; Kč 0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-37 935,24,— Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

 Datum: Datum: 13.05.2019
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Evropské strukturálně a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivotnš prostředí

  

 

 
 

 

OZNÁMENÍZMĚNY — — ' ; „ číslo 02:9

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava | Datum: 13.5.2019 
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

    
 

 

Způsob odeslání / předání poštouD e-mailem- faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet Izolace světlíků pavilonu HB
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna izolace světlíků pavilonu HB

Více práce

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace na stavbě bylo po demontáži světlíku zjištěno, že

schází tepelná izolace. Vzhledem ke stávajícímu tvaru konstrukce a zamezení vzniku tepelných

mostů, je nutno provést zateplení kolem nových světlíků a napojení na střešní plášť.

Dle vyjádření projektanta po demontáži stávajících světlíků a přilehlého oplechování, byla

zjištěna absence předpokládané tepelné izolace zajišťující zamezení vzniku tepelného mostu

vmístě osazení světlíku. Ztohoto důvodu je navržena úprava osazení světlíku, spočívající

vdopinění tepelné izolace a spádové vrstvy vmístě osazení světlíku tak, aby byla zajištěna

tepelná kompaktnost střešního pláště.

 

Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [] odstavec 5, § 222 El odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 El

 

Oznámenívydává:

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora   
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Evropské strukturální a investšční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zívotni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 9

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna izolace světlíků pavilonu HB

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace na stavbě bylo po demontáži světlíku zjištěno, že

schází tepelná izolace. Vzhledem ke stávajícímu tvaru konstrukce a zamezení vzniku tepelných

mostů, je nutno provést zateplení kolem nových světlíků & napojení na střešní plášť.

Dle vyjádření projektanta po demontáži stávajících světlíků a přilehlého oplechování, byla

zjištěna absence předpokládané tepelné izolace zajišťující zamezení vzniku tepelného mostu

vmístě osazení světliku. Ztohoto důvodu je navržena úprava osazení světlíku, spočívající

vdoplnění tepelné izolace a spádové vrstvy vmístě osazení světlíku tak, aby byla zajištěna

tepelná kompaktnost střešního pláště.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: O

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

o,- Kč 43 960,43,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

43 960,43,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SIVIO  Datum: Datum: 13.05.2019
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivotni prostředí

 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY _ » f ' - číslo 02: 10
 
 

 

 

Zhotovitel: BYSTROŘI Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava | Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-rnailem- faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Výpisy prvků okenních výplní, Změnová tabulka výplní
 

na fOZPOČÍOVé podkiady: Položkový rozpočet více a méně prací Okenní prvky pavilonu

P, |., HB a D
 

na jinou část smlouvy:  
 

 

Předmět změny: Změna plastových a hliníkových výplní pavilonu P, L, HB a D

Více a méné práce

Popis a zdůvodnění změny: V rámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových

a hliníkových výrobků na stavbě. Měřením byly zjištěny odchylky oproti projektové

dokumentaci v rozměrech a počtech těchto prvků. Výrobní dokumentace výplní otvorů

reflektující skutečné rozměry a počty výplní, byla odsouhlašena zhotovitelem projektové

dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se

zaměřením prvků na stavbě.

Dle vyjádření projektanta důvodem rozdílného počtu okenních výplníje zavedeníjejich počtu do

výpisu PSV v rámci tvorby dokumentace pro provádění stavby. Zaměřením jednotlivých výplní,

které bylo vyžadováno projektovou dokumentaci pro provádění stavby, byly počet a rozměry

výplní upraveny tak, aby bylo docíleno komplexní výměny všech výplní, zajišťující funkci výplní

z hlediska tepelně technických a bezpečnostních.

S ohledem na konstrukční řešení objektů, došlo u několika okenních výplní k drobným

rozměrovým změnám. Změny bylo nutné provést pro zajištěníjejich tepelně technických a

bezpečnostních vlastnosti.

Souhrn změn —— ZL 10 paviion L:

1. AL výrobek D/3, při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že tyto dveře nebyly obsaženy

v PD. Tyto budou nově realizovány, z důvodu navýšení skladby zateplení střešního pláště

a přístupu na střechu. specifikace viz. příloha.

Pavilon P:

2. Plastový výrobek OK/4 (OK/4a), u 1ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že

 

 
 



  
EVROPSKÁ UNIE " “ WW‘

EVfopSké strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program zivotní prostředí

 

 

odstavec 4, § 222 I] odstavec 5, § 222 [! odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 []

    
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

 

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím.

 

Stanovisko energetického specialisty:

Výplně otvorů v EP mimo pavilon D souhlasí s realitou. V pavilonu D se jedná o rozdíl cca 5 m2 což

k poměru 13040,7 m obálky budovy je 0,038% rozdíl, který se ve energetických bilancích

neprojeví.

 

  Příloha: Položkový rozpočet více a méně prací Okenní prvky

Výpis prvků jednotlivých pavilonů (PPS__03__18_PS\/_D_VÝPLN Ě,

PPS__03_18_PSV_HB_VÝPLN Ě, PPS_03_18_PSV_L_VÝPLN Ě, PPS_03_18_PSV_P__VÝPLNĚ)

Změnová tabulka výplní
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Evropské strukturálně a investiční fondy Ministerstvc životního pYOSÍřEdÍ

Operační program Životní prostředí

 

 

 

Pavilon HB:

4. Plastový výrobek OK/2, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než

který je uveden v PD, tento bude realizován navíc ve 2ks, specifikace viz. příloha.

S. Plastový výrobek OK/4 (OK/4a), u 2ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že

rozměry neodpovídají údajům z PD, tyto budou nově realizovány vnových větších

rozměrech, specifikace viz. příloha.

6. Plastový výrobek OK/8, u 5ks při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům v PD, tyto budou nově realizovány v nových větších rozměrech,

specifikace viz. příloha.

7. AL prosklená stěna PS:/2, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než

který je uveden v PD, bude nově realizován 1ks navíc ve stejných rozměrech,

specifikace viz. příloha.

Revma

8. Plastový výrobek OK/lO, při zaměřování před výrobou byl zjištěn jiný počet kusů, než

který je uveden v PD, tento bude nově realizován v 1ks, specifikace viz. příloha

9. Plastový výrobek OK/ll (OK/11a), u 3ks bylo při zaměřování před výrobou zjištěno, že

rozměry neodpovídají údajům v PD, tyto budou nově provedeny ve větších rozměrech,

specifikace viz. příloha.

10. Plastový výrobek OK/12, při zaměřování před výrobou bylo zjištěno nepřesný počet

kusů, než který je uveden vPD, tento bude nově realizovány v8ks, specifikace viz.

příloha.

11. Plastový výrobek OK/14, při zaměřování před výrobou by! zjištěn nepřesný počet kusů,

než který je uveden v PD, tento bude nově realizovány v 1ks, specifikace viz. příloha.
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního přOSÍřEdÍ

Operační program Zivoini prostředí

 

 

 
OZNÁMENÍZMĚNY , = -' . . číslo oz: 11
 

 

 

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava | Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—maiiem- faxemlj osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Půdorys řešení rampy
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet více prací Rampa + dveře 3.NP pavilonu P
 

na jinou část smlouvy:  
 

Předmět změny: Změna Rampy pavilonu P

Vice práce

Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání skladeb podlah terasy 3.NP pavilonu P byly oproti PD

zjištěny výrazně rozdílné výškové úrovně teras a vnitřní chodby pavilonu P, kde pro její

překonáníje navržena nová betonová rampa s povrchovou úpravou pro přístup osob ZTP a také

nové protipožární dveře. Původní požární dveře na chráněné únikové cestě bylo nutno vybourat

vlivem vzniku nové rampy, tyto již nebylo možno dál používat a nové protipožární dveře budou

posunuty a umístěny do nové polohy.

Dle vyjádření projektanta byl pro zajištění bezbariérového užívání terasy zpracován nový návrh

vnitřního řešení přístupu na terasu. V souvislosti svybudováním nové rampy, bylo nutno

vybourat stávající požární dveře na chráněné únikové cestě a provést nové protipožární dveře

v nové poloze. Tuto skutečnost nebylo možné před prováděním bouracích prací předpokládat.

 

Počet připojených listů specifikací: [
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 El odstavec 5, § 222 El odstavec 6, § 222 [Z odstavec 7, § 222 El

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora    
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zivolni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST - . — číslo ZL: 11

Zhotovitel: BYSTROŘ Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019  

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna rampy pavilonu P

Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání skladeb podlah terasy B.NP pavilonu P byly oproti PD

zjištěny výrazně rozdílné výškové úrovně teras a vnitřní chodby pavilonu P, kde pro její

překonání je navržena nová betonová rampa s povrchovou úpravou pro přístup osob ZTP a

také nové protipožární dveře. Původní požární dveře na chráněné únikové cestě bylo nutno

vybourat vlivem vzniku nové rampy, tyto již nebylo možno dál používat a nové protipožární

dveře budou posunuty a umístěny do nové polohy.

Dle vyjádření projektanta byl pro zajištění bezbariérového užívání terasy zpracován nový návrh

vnitřního řešení přístupu na terasu. V souvislosti s vybudováním nové rampy, bylo nutno

vybourat stávající požární dveře na chráněné únikové cestě a provést nové protipožární dveře

v nové poloze. Tuto skutečnost nebylo možné před prováděním bouracích prací předpokládat.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 150 697,48,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

150 697,48; Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru 5M0  Datum: Datum: 13.05.2019
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OZNÁMENÍ ZMĚNY _ číslo oz: 12
 

 

 

Zhotovitel: BYSTROŘ Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava ‘Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailem. faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Výpis klempířských prvků jednotlivých pavilonů
 

na rozpoétové podklady: Položkový rozpočet více a méně prací Záměna klempířských

konstrukcí všech pavilonů
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí všech pavilonů

Více a méně práce

Popis a zdůvodnění změny: Zdůvodu sjednocení tloušťky, barevnosti a materiálů bylo

rozhodnuta změna klempířských prvků na pozinkovaný iakovaný plech tl. 0,6mm a PVC

fóliovaný plech Viplanyl tl. 0,6mm.

Dle vyjádření projektanta bylo provedeno sjednocení materiáiu klempířských výrobků na všech

řešených objektech. Důvodem změny byla snaha o sjednocení vzhledu všech objektů, aie hlavně

zajištění prodloužení životností jednotlivých klempířských prvků.

 

Počet připojených listů specifikaci: [
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 D odstavec 5, § 222 D odstavec 6, 9 222 odstavec 7, § 222 El

 

 
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
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Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST“ * . . - čísio ZL: 12

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019  

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna klempířských konstrukcí všech pavilonů

Popis a zdůvodnění změny: Zdůvodu sjednocení tloušťky, barevnosti a materiálů bylo

rozhodnuta změna klempířských prvků na pozinkovaný lakovaný plech tI. 0,6mm a PVC

fóliovaný plech Viplanyl tl. 0,6mm.

Dle vyjádření projektanta bylo provedeno sjednocení materiálu klempířských výrobků na všech

řešených objektech. Důvodem změny byla snaha o sjednocení vzhledu všech objektů, ale

hlavně zajištění prodloužení životnosti jednotlivých klempířských prvků.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: O Počet připojených výkresů: 5

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-830 647,78,- Kč 830 167,70,— Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díia:

-480,08,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarova Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

 Datum: Datum: 13.05.2019  
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Evropské strukturálni a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Zšvotní prostředí

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY _ " ' ' ' číslo oz: 13

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

investor: Statutární město Ostrava | Datum: 13.5.2019  

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

     

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailem- faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy:
 

na fOZPOČtOVé podklady: Položkový rozpočet méně prací Zábor VP, Nopova' fólie všech

pavilonů
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Vypuštění nopové fólie a záboru VP všech pavilonů objektu LDN

Méně práce

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby bylo zjištěno, že nebude nutno provádět

nopovou fólii fasády pod úrovní terénu ani hradit zábor VP.

Dle vyjádření projektanta zhotovitel nebude provádět hrazený zábor přilehlých ploch pro

potřeby staveniště.

V případě zateplení fasády pod úrovní terénu, technicky není nutno provádět ochrannou vrstvu

tvořeno nopovou folií.

 

Počet připojených listů specifikaci: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ]] odstavec 5, § 222 I: odstavec 6, § 222 IE odstavec 7, § 222 I:

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora   
 



  EVROPSKÁ UNIE WWW ' ' * * "

Evropské strukturální a šnvestični fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program zivotni prostředí

 

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST ' . _ - číslo Zl.: 13

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna hromosvodu, nopové fólie a záboru VP

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby bylo ziištěno, že nebude nutno provádět

nopovou fólii fasády pod úrovní terénu ani hradit zábor VP.

DEe vyjádření projektanta zhotovitel nebude provádět hrazený zábor přilehlých ploch pro

potřeby staveniště.

V případě zateplení fasády pod úrovní terénu, technicky není nutno provádět ochrannou vrstvu

tvořeno nopovou folií.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-67 763,48,- Kč 0,— Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-67 763,48,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO  Datum: Datum: 13.05.2019

 
 

 



  EVROPSKÁ UNIE WW "

Evropské strukturální a investiční fondy MÍHĚSĚETSÍVO životního prostředí

Operační program Zivotni prostředí

 

 

OZNÁMENÍZMĚNYÁ . V i - čísloOZ: 14
 
 

 

 

Zhotovitel: _ BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava [Datum: 13.5.2019
 

Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava—Radvanice

 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailemgl faxemD osobněD

datum: 13.5.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy:
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet více prací Uzemněm' hromosvodu všech

pavilonů
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: Oprava hromosvodu všech pavilonů objektu LDN

Více práce

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby byly při měřeních zemních odporů

hromosvodu zjištěny nevyhovující hodnoty, které budou eliminovány realizací novým

uzemněním hromosvodu.

Dle vyjádření projektanta zhotovitelem stavby bylo před započetím stavebních prací zjištěna

nefunkčnost několika bleskosvodů. Zástupci zhotovitele byla navržena jejich oprava.

 

Počet připojených listů specifikaci: [
 

Důvod vicepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ]] odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 E] odstavec 7, § 222 ]]

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

...................................................

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora 
 

 
 



EVROPSKÁ UNIE “ ' WW ' "

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředí

   

 

 
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST . - _ — číslo ZL: 14

Zhotovitel: Bvsmofls Group a.s.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 13.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oprava hromosvodu všech pavilónů

Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavby byly při měřeních zemních odporů

hromosvodu zjištěny nevyhovující hodnoty, které budou eliminovány realizací novým

uzemněním hromosvodu.

Dle vyjádření projektanta zhotovitelem stavby bylo před započetím stavebních prací zjištěna

nefunkčnost několika bleskosvodů. Zástupci zhotovitele byla navržena jejich oprava.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

o,- Kč 41 334,oo,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

41 334,00,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarova Michal Bystroň

náměstkyně primátora člen představenstva

............................................

Ing. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SMO

Datum: Datum: 13.05.2019   
  


