
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 3598D2/2021/OI

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018/0I/VZKÚ ze

dne 22.11.2018

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava EUROVIA CS, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

zastoupené náměstkyní primátora zastou ena:

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Zapsána OR: u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1561

 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 45274924

DIČ: CZOO845451 látce DPH DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)

Peněžní ústav: společník 1 (správce)

Číslo účtu: a

dále jen objednatel HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava

zastoupena: Jiřím Horákem,

jednatelem

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 10081

ICO: 47666374

DIČ: CZ47666374

společník 2

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a

HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě

smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne

15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

sdružili ve:

„Společnost Radvanice Bartovice 2018“

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod

oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská

658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

 

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě

citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

čl. II.

Včl. H. Předmět smlouvy, odstavec 1 . se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

V rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy (Evidenční list stavby č. 2), specifikované přílohou č. 7 smlouvy

(Rekapitulace objektů stavby), které se stávají součástí dokumentace pro provedení stavby

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice — komunikace“, zpracované společností

Projekt 2010, s. r. o., Ruská 43, 703 00 Ostrava — Vítkovice, IČO: 48391531, V dubnu 2017, číslo

zakázky: 46 148“

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši — 536.368,60 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

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

 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
 

Rekonstrukce kanalizace ul.

Matušínského,Tomicova,Třanovsk 11 049 552,85 Kč 2 320 406,10 Kč 13 369 958,95 Kč

ého
 

Rekonstrukce vodovodu a

kanalizace, oblast Radvanice a 39 161 376,42 Kč 8 223 889,05 Kč 47 385 265,47 Kč

Bartovice
 

Rekonstrukce vodovodu a

kanalizace Radvanice a Bartovice - 56 976 384,17 Kč 11 965 384,17 Kč 68 941 424,85 Kč

komunikace
      CENA CELKEM 107 187 313,44 Kč 22 509 335,82 Kč 129 696 649,26 Kč
 

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

čl. IV.

Včl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 965 dnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XIII. této smlouvy.“

čl. V.

Příloha č. l (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. l, ruší se příloha č. 5 smlouvy

a smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 2), které jsou nedílnou

součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. „č.4 — Evidenční list

změny stavby č. 1 tento text:

„.č 5 — Evidenční list změny stavby č. 2
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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

čl. VII.

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

znění pozděj ších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06930/RM1822/106 ze dne

15.6.2021.

Tento dodatek se uzavírá V souladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKU ze dne 22.11.2019 zůstávají

nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 2, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.

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

vregistru 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 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava  

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

za společnost EUROVIA CS, a.s.

 

 

za společnost HYDROSPOR spol. s r.o.

Jiří Horák

jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 3

 

Evidenční list změny stavby &. 2

 

Maize-1r ;: avidenůti cislo stavby: . Čislo SCH'F'S.’ .. .

Rekonstrukce vod ovodu a kanalllzm Radvanice a I čisluménv 30mg: (Halo muy stavby:

Bartovice. včetně aniUHÍH—EGET cast Rumuni kace

Nátev-stawhnihn nulamipmvoanihu saun-am (sami:

BCI 1M UI. Rokvmva SD 1M 1' 1

SUNG tH..i<Z-:ihrova EÚ 11:15 1' 2

50106 UI. Hal-11ml SCI 1GB 1' 3,14

SEND? LILI'u'Iatušinskéhu 5010? J' 4

SQ 10-9 UI. Třanovskéim 3011219 i 5

SCI 1‘13 Ul. Tomica-va 50.103 F 13.7

SD 115 Ur. Caplmva $0115 I 3.9.12 1 _ 23

SCI 114 UL Hnilda-& ECI “EM .f 1D,11,19

33101 UIJJEniIkm-a 50101 .f 13.15

SÚ IDS UI. Ščetbcrvskáhp SCI 103 .I‘ 113

SCI ma 'IJI. Budovcova SD lEiE .l' 1?.22

513112 ULU'v'ýhy-hkv 50112 1 13.2

SD 111 UI. Hviezdoslavova 50,111 J' 21

50113 LII. Huleš-ava 30113 1' 23  
 

Squ-mr straw smlouvy nail-zrna riaallzaci výše uvedeni: sui-bg. law-fam dne 217121313.

tisic: minu-::.! atgedrlatelae: 35951201EI'EIJ'V231U

 

 

 

mama: Statutárnl měna osum, Prnimršwn nun-mas“ 130333. 129 311 0513115120: DUE! 45 451

EhulmriLui: "$pnlečmal Rad.-Eunice Bartovic: 21315"

Ganynjaklanl (menhir timhle-ir Protein! 21111]. s.r.o.. Dslrava dálkov-cel Hu5ká. BEE-{3. PSČ T433 W

T'ecllnlckil dům:: atavelmlka {TBS}: WAR 21.5., Nádražní BEE-114, TEE ?“1'Úslmva . Moravská Ústava. 11511-151935”

PDW * “úrodné“ ““i-“m Celia-rů vne. Believe MFG: Deltim-á blanca:

' a - nova - fav-iza A - D.III “13$ Iii-17,13 453 547.13

NE ' vr

tu, „mcr-FEI se u pi'TpadĚl |.:th mamma—:. podlazi mela pi'du'éetjeh'ů Banana. Prave-duté zimáku- Jimmy v:.ifmviqilul'

ůnnsnoati pláně, pro-tu nm,-Io nulne provádět annačnivmt'vuza šlůrI-cndrti.
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W

Dle _zadůvad Pflgaa v pfiaadůvj-shytu můnnmehn pcdnžl máta pum—úst iahq sanace. Pro-vedené 211:qu prakšnalv vvhúvvjlci

finosmalj plánů, pral:- nehgiů nutná provádět sanační watt.-u :: Mad-ll.

ul. Knbmva - Nia ' 13.50. 434153.116 4.13- 453,45

 

2 ' - I -51 353,54

m

Dla zadávací PD :: v připadě 1.15-3le najrhanéhupodbfl měla ma'-wm iam sanace. mmmumwomanly when-111m

Lian—snesu pane. prutů neujde nvm-=; Piri-řádil main! vrstvu mamka-árii.

. RevírnE - Na ' EI.D£|_ 431 353,54

 

" -SD |:I'l'ul.Matušin ' — ' WII

. _ E !

Erle. zada-mi nn.-ae “armada výskvm naha-Tanah pod in:-ž! měla praní-at iEhnsanabe. Pmmdená'zkoiakv prvi-zázalv Waic!

ÚHDEJIEIBÍÍ plánů. prot-J nabvlů'nutně provádět aaaafni vrstvu ze šiůrtodrtl.

$? 335:5! %? 3313.54

 

 

E. 2% - ED 105 LI - E mm

m“činná Egg:

nl: ZEdŠUEcŠÍ PDW v "1de mýdly-lu neúnnsriěhn podloží měla provést inha- sanace. Pmdenézlmušky prokázat.- vvhnvujloi

531141511 5-5 13.17.12

   
č. EI'IB - SD HIE ul. - UF'D'U «1D 3241.24

 

úmnosll pláně. prutu nebylo nutné provád-ist sanační vrstvu ze šlěfimchi.

| 410 324,34.
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Statutární město Ostra a

magistrát v DOdatek

|le: hada-umi PD'aa mši-_.- atari. Whymum's nahradit novými. Pů „masa-.r pm::i byla zjiáiěnů. za tlv-ů nam-Mmi oddělené

ala-JW kúmlmikaůL maji airman: Emil-5h pumami: mum na betwvégadeztlhloa sladěné oplownfl mvázana na stavajici

.:..L'l'i'lil-„litaiF při jaiicitždamm bardem li; pcůuzani nplqcanl'. Jelikož aláuajlci mmhniky Early v dobrém Itchnldcém stanu. UHU

mzhndnutnja ponechala duce ona ErErmeti-ův puvodnlm stanu a 1mm: pouze I'lD'LI'Č' vymarnvanl.

 

' “JH-SONB lII - vadami [LED 455113415 469113.15

flménné “Sty

Erla zadávaná PD 52 v pfipadůvýskm munmnéhn pudlažl mal.-:| pmáal ism sanace. Provedené doušky ptát-taal? vyhovujicl

unusnusli pláně. prala nebylo nutné prováděl aanačnl vrslvu ae atamni.

 

zmfina ní:. na hflfl rtilírll uati ?5W1.5|I| MII ?5 Uůirňlíl

Zika-ili E kusů uiči-iith vpusti. 'v' PD lay-In nataženo ponecháni stšvqicihů'ůďwdňwac'lhn mamma tan ai ale nmz'ehfe

finah—IE‘m-I shah-1.1 a správne komunikace ndaadilaall'lahů Wménuaa ma'-lámali.

 

ggg! :, zm . ao 115 ul. Eanhm‘ - mgumflfl Eim 4.93 samu .us 335.40

M

EH zadávací FDaau připadá výskytu „unus-wenn pmflnii mala pmvéaliahu sanacu. Fruuadané zkcuškv pmkázah- vyhovuji-tt

finnamsfl plán-EL pram „bylo nuLme pro-vadě! aanaši1i vrat-ru za Šhšilcůdril.

 

Z l1 ' - 1-1 u . DaImiIa-va -l'_'|' ' 312121150 CLUE 312124.55

Pruiaictnm dukumenlanr try-la. navižana dranáž pro modrym planá km-Iunikana na plnou stranach komunita-ev délce 2 * m5 m.

5! maintain Sůl-11511 praplhglrta ovšem napqůilana pnuaedranáž na jadnáslmnů kmmll-caoe vdala-a EDS m. pranic nazbytne

azat i chytající vln-lem

 
  

  

 

 
 

D 1111- uL Dalimilova mm 433 35.15 -53 353.15

 

 

Mermaid-int 5 It! ulltnlch vpusti, které mily iii wonder-1| umncllinaalammilmahmritalam..

Imina. t. 352 .. EU 115 ul. Gugina-va. =19 095,55 —3 Můj—? 45 355.1?

Prl matraněni ala'ruajicidl ohm-tmm bylo zllštěnn. ža betonová pali-i;.- obsah—dl větši nwmžah-i hat-anu. nožjam se predpolcladahu

zadán-aci dnhumtaoljtmnto důvodu ladu-mani hnal-Meni mnozstvi houranyáhn batonu pod o'bfubaml. 5 mlada“ na zvýšení

masivimuitmlw betonu současně cin-chůzi ka Elniáenl v'j'kopmlý'ch praci

 

Emma &. tna +50 19:1 gl. I.lenšlkava mnu " .aea 023.59 ' _ aaa nas.—“_aa

Dle zadal.-ad PDaav případů výskytu neulwanéhu podlaží měla prov-Euuhu sanace. Prava-deně zkoušky prokázaly vyhovující

Umanuali plánů, pral.:- nehylo nutné Fn'wádětaanačrú vtalvu :: HPH-odm.

 

 

 

Zruš “ - II. Revírní 2d ::.-TEEB D.III 24 333.23

;: důl.-odn plaanéha nun-tam palm} nan-min: kabalu ČEla plynm'adnl'přlpcikv billi: nezhmé p'rwéat měr-ů kopaná smdr'nad

mzadávací dokuménm.

Imm“ g_gnsaam mamma“ 39112.39 0.11}- 39112.39

Dle- FD Fima-i| mdwilaluleadyr ke Btávajlcln': nemovitostmi. vim lamy: En.-iv mmdenydla FD newim 2 cm nad nwm

mud-Rafi. 2 din-adu chauypřad připaůti-m zaplavením gal-5161 rmmritnafi tall?I na žádala! mali-etl dwunamovihcatl hloh Ulead-„r

pře'lnigny tak aby try-škcrvý rozdil uůůl na:-.nl: kamuriiani byl: ? cm a nadaci-lánů: tak i! pflpadnému zaplaval-II.

gm Š, 355 . gn 1113 ul. šamana [I,lII utůlíl 953.35 ~45!) 553.35

Die zadavani PIII-setr připadá výskytu můnuanůhu nndlužl měla prů-Mrs: 'poho sanace. Prmlfidaflé EEG-Išim? prakfizanrwnuwjfd

únosnosti plánů, mm nebylo nutné provádět sanační vrstvu ze Emmi-Ii.

Egan; Ši gm »B-ů 1112 ul. Edam} [HDI] 219 452.255 GTB 452,28

_Dla'zadáuacl Prim v pfipadé-u‘ilslcflu managment- podlníl mah provéstiahoaanam. Prave-cteni: chovala—50mm v:.rhmujici

mno-sti planě. prutu nebyli:- nutné nimaMI walvu za alarm-dm.

mm &. zna ao 112 ul. u 5331913 um .a? 503.35 a_i—suma

[lb;-, zadavani FD aa v případě výskytu hnusném podloží mála prmůstjehn samce. Fromm/á zimu-aky prokázaly vyhowliol

únosu usu' planě. proto nabyl-:- rru1_né pravadal: sanamrwslw zeslenmdrti.

 

 

 

 
 

měna. .5. . |:. Ilmm 1334 arma 0.0:: 1 31341 wufi'

vyuu Dallmilwa’nflfv ranu“ 2 man pram-era calc-plošné uprav! chodnfldl. Část MMM lili—Bild se lého změmr [Ii-Bah M I'-

Éoerbwakůhu po ul Pražan-aval tah-vla zahrnuta. amid: Ladná : letmo Matlab. Tann:- chudnik byl v vanul stavby' .R-Ek-anslruime

mamma kanalizace Radvanic.: a Bartovi-:e. všema kumuniltapa' dotknut nHůij-mq' přát-:sm- kledmliv'j'm nam'vitualam. Na

zam-já mamma spamu-|:;- stavu chodniku aiádasli mamma ar'-vodu Ram—ahlce & Bami-ina bilo rozhodnuto; že dojde k apramé

chudnllm v celé daline.

ČEEIIJIIĚ niv na plnění SDD: art:-diodami dafiy'plnénl a EU “MWh tilů

mina g, 2:211 -50 112 ul. ;; úhynu 442mm 413122 4 039.05
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

Pit odstraneni stavajicich obrubniků bylo zjištěno, že betonové patky obsahu“ veal množství betonu, ne: také se předpokládalo v

zadávací dokumentaci Z tohoto důvodu k dochazi k oavýšenl mnozstvi bouraneto betonu pod obrubamt. S ohledem na zvýšení

množství bouraného betonu současné dochází ke snížení výkopových praci,

Mg: (:. 2/21 - sg 11] gl, u_vgg'zdoslavova 11 564,88 4352.62 10 702,28

Pň odstraněni stávajťm'ch obrubnlků bylo zllšteno, 2e betonové patky obsahují větši msttvl natom než )aké se předpokládalo v

zadávací dokumentaci. “] tohoto důvodu k dochází k navýšení mnozstvi bouraného betonu pod chrubami. S ohledem na zvýaenl

množství hcuraného het-onu současné dochazi ke sollen? výkopovýcn ptact.

 

 

Změna č. 2122 - 80 103 ul: Budovali 23 49?,62 -1 790,22 21 707.40

Ph odstraneni stávajících obcubnntů byte ztišténo, ze betonu/é panty obsahují větší množství betonu, ne: lake se ptedpotdádalo v

zadávací dokunantacl. Z tohoto důvodu k dochází k navýšení množství bouaneho betonu pod obrubamL S amden! na zvýšení

mnoho/l bouraného betonu současně dochází ke snizant výkopových pred.

 

Zmena &. ma - so 113 ul. Malešova 898 800.00 349 200.00 -50 400.60

Při dohledáni výtobce odvodňovacích žlabů tlačených zad ávacl dokumentaci bylo zltsténo, 2e se tyto žlaby myrábčji :

požadovaným plastovým roštem (pňedcházent odziceni kovových roštů). proto byt (lopatu-cen alternativni ztab obdobu—ých parametrů

: plastovým roštem schváleny autorským dozorem i mch nlcky'fr. dczoren stavny,

 

Cena g_e_llt_o_fg I 2 772 794.02 ] :s 309 162,62 [ -536 368.60
 

mwum na phent SoD. MÁ VUV - prodloužoni doby plnění o 90 kalendářnlch dnů (změna 2I19)  
 

Udaée v Kč bez DPH:
 

 
 

        

 

Cena navmovrmých his: ::; tešegťo Hodnota zrrény % Cskový cenový narůst %

Vlcepracl řešeného ZL [) ZL [VP'MP < 159’: nebo 50%) (VP-MP < 30%)

2 772 794,02 3 309 162,62 6 081 956.64 5.65 «638 368,50 41,60

Pmohy: Počet paré. Ptllamoe :

1) Přehled vyčíslen! teonoztivých změn 1 )( Zhotovitel

2) Změnové rozpočty voetné příloh (toto. zapsy ze 80. PD) ' x Obpdnatel

3] Stanovisko TDS '. :: TDS

4) Stanovisko AD Prqektant (autorský dozor)

Provozovatel     
 

Vyjádření - souhlas so změnami:

\— 

 

 

 

   
Zhotovitet jméno_ datum |? S (LI) l.,? paws

domed) [menu new .7} «.0» , podp-s

ms: trnem_ cam *.: .3 2w peep-u

comm tm_ mm m <: „» m.

Provozovatel p'néuo_ ti:-mm 'N ' r Lia. ( pc-Jwa

 

Tento Evidencoi us! zmeny stavby 1e podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Necllnou součásti evidenčního Iustu

zmeny stavby jsou přílohy, které zdůvodňull optávnéncst změnového listu, včetně "Ománem soupisu vtcepraot a menépracl“.
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Statutární město Ostrava

magistrát

Kalkulace nákladů

Dodatek

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

 

 

 

 

     
 

Celková rekapitulace Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Rekonstrukce kanalizace ul.

Matušínského,Tomicova,Třanovského 11 049 552,85 2 320 406,10 13 369 958,95

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice a Bartovice 39 161 376,42 8 223 889,05 47 385 265,47

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a

Bartovice — komunikace 56 976 384,17 11 965 040,68 68 941 424,85

CENA CELKEM 107 187 313,44 22 509 335,82 129 696 649,26
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