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Číslo dodatku objednatele: Dl/l l32/2019/Ol/VZKU

IVZ: P|7V00000205

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ě 1132/2018/Ol/VZKU ze dne 14.. 03. 2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava KUNST, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava sídlo: Palackého 1906,753 0| Hranice

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: lng. Jaroslavem Boraněm Ph.D.,

Mgr. Zuzanou Bajgarovou jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

 

IČQ: 00845451 IČQ: 19010591

DIC: CZ00845451 ()látee DPH) DIC: CZ19010591

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

   Císlo účtu: Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

ěl. I. Předmět smlouvy

(Vane/c ll. Předmět smlouvy se dop/ňuje 0 ods/avec 1 J. s [im/0 novým zněním:

11. Zhotovitel realizoval dle čl. 111. Odst. 9 Smlouvy nad rámec projektové dokumentace

vícepráee dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené

stavby a současně se z předmětu smlouvy vypouští práce, které nebyly na výše uvedené

stavbě realizovány — měněpráce.

Jedna se 0:

Změna č. 1 Studna S IX:

Po provedení výkopových prací v blízkosti studny S IX bylo zjištěno, že nadzemní část studny je ve

špatném technickém stavu a jímaeí části studny byla odhalena silně degradovana dřevěná skruž. Na

základě posouzení statikem projektanta bylo rozhodnuto tuto část stavby nerealizovat

Me'něprace : - 553 891,26 K6

Změna č. 2 [O 01 Rekonstrukce vodovodních řadu:

Z důvodu provádění výkopů ve stabilní jílovité zemině nepoužil zhotovitel pazení a nebylo nutné

provedení drenáží trativodu. Výtlaěné řady byly prodlouženy o 63,3 111 z duvodu nestabilního podloží.

Vícepráee: 97 161,17 Kč

Móněpráee : — 330 885,20 K6
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Změna č, 3 [O 02 Sanace vrtu a sběrné studny:

Po odkrytí konstrukce betonových střech studní bylo rozhodnuto o provedení střešní kiytiný z

modifikovaných asfaltových pasu namísto ptivodnč navržené hydroizolační fólie . Pro osazení

rozvadčču v prostoru čerpací stanice bylo nutné zvětšit stavební otvory.

Víceprace: 290 252,09 K6

Mčnčpracc : ~ 77 135,40 K6

Změna č. 4 PS ()1 Vystrojení vrtu:

Na základě skutečného stavu byly provedeny drobné upravy technologického vystrojení a doplnění

perforace sbčrnč studny .

Víceprace: 472 64500 Kč

Me'něpráce : = 370 268,00 K6

Zmčna č, 5 10 03 Komunikace:

Po provedení kontrolních zkoušek hutnění rostlého terenu bylo rozhodnuto o změně skladby

komunikace . Na základě projednání s lesním hospodářem bylo upuštěno od provedení bran do

stávajících oplocení.

Ménčprace : — 552 271,60 Kč

61. ll. Cena díla

Clanek VI. Cena (li/a. odstavec 1. se ruší a v návaznosti na víceprace a méněpl'acc se nahrazuje tímto

nový/n zněním:

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

 

 

 

 

 

Cena bez DPH

Puvodní cena díla dle SOD 26 737 789,54

Dodatek č. 1 — menčpracc 1 884 451,46

Dodatek č. 1 — víccpráce 860 058,26

NOVÁ CENA DÍLA 25 713 396,34    
 

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

61. lll. Termíny plnění

(Yd/76k V. Telm/'17}! plnění, och/avec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a inéněpl'áce se nahrazuje

[I'm/0 nový/n zněním:

Kom )lctní dílo bude dokončeno a )ředa'no ob'ednatcli do 4 týdnu od uzavření Dodatku č. 1.1 1 . ,

Čl. IV. Závěrečná ujednání

]. Doložka platnosti pravníliojednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02059/RM1822/30 z 27.8.2019.

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

zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1132/2018/Ol/VZKU ze dne 14. 03. 2018 zůstavají

nezměněna.
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3. Ohč smluvní strany prohlašujL že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto

dodatku č L což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č l je vyhotoven v čtyřech stcjnopisech s platností originalu. podepsaných oprávněnými

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

5. Tcnto dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Zmčnový list č. l

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 23.9.2019 Datum: 9.9.2019

Místo: Ostrava Místo: Hranice

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

námčsthně primátora jednatel společnosti
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Název stavebního objel-.tulplovnzniho souboru (SU/PS):
't

Srntuvnl sunny smlouvy o dílo nn realizaci výše uvndnnó stavby:

Smlouvu o dílo čí:;lo'|1it?/ŠMJ'tllIUl/VZKU zo (fine 113.3. 20115

Uhlednrxvutolz :štntntúrnl rnr'mto ()utrnvn. Prokešovo nám, a, 729 30 Ostravu

Zhotovitel: K(UNST, spol, s r.o.. Palackého 1906, 753 01 llrzmluo

Gun. projektant (autorský rlohlod): PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrova - Vítkovice

'I'eohrrluký domr Stavehnlkzr UMS): ()VAK u. s., ne :;ldtern ()slrovo » Mornvslio (')strnvn, Nádražnl 20/3114. PSČ 72071, IČO:/15193073

! {0&9} mm: HILGM :.

Přílohy;

Štrupla vitmíruciírríňhňprncí s výkrwnrn výrnčí » „;; Tý * i * 4x Objednatel

Ix TDI

1x Zhotovitel

ly. Projektant (autorský (tn7or)

tjopisazdt'rvodnčnlzměny; „ i _ , _ __ , „ _, m 7777

4.4an č. ‘l Studna StX:

Po provedont výkopových praol v blízkosti SIX došlo k nakloněnl nadzemnt části studny. Na základě posouzení projektantem, strrllkern n

hydrogeoloporn bylo rozhodnuto o nutnosti demolice nadzornnl části studny. thr'nacl části studny byla otlhulonu silně degradovaná dřevěná

skruž. Na základě rozhodnutí investora |)ny pram na studní SIX ze stavby vyčleněny.

Změna č, 2 IO OLRAckonstrulwgdovgdnt_nhjgdjr:

Z důvodu provádění výkopů ve stabilní jílovité zemině nepoužil zhotovitel pazenl a nebylo nutné provedení dronáží lrntivodn. Ve vazbě na

vytýčení stavby byla nutná úpravy trasy v'ýllačných řadů a osazení chrárríček

Změna č. 3 IO 02 Snnnee vrtů a sběrné Slidy:

Na základě zjlštérrt skutečného stavu konstrukce betonových střech studní bylo rozhodnuto o provedení střešní kryltny z moditlkovaných

nsíallnvých pásů namísto původně navržené hydroimtačrrí lólio. Pro osazenl rozvaděčů v proslonr čerpací stanice bylo nutné provedení

 

stavebních otvorů o větším rozměru, než bylo navrženo v PD.

Změna č. 4 PS 01 Vystrolenl vrtů:

Na základě skutečného stavu byly provedeny úpravy technologického vystrojení a doplnění perforace sběrné studny.

Zmýgq č,_5 IO 03 Komunikace:

Po provedení kontrolnloh zkoušek hutnění rostlého terénu bylo rozhodnuto změně skladby komunikace. Na základě projednám s lesním

hospodářem bylo upuštěno od provedení bran do stávajlclch oplocerusk a závo!.__

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

   
   

 

   
 

 

šoD _" cegqrnrraíuvrl dle Eillbuzvy o dílo , _ _ „ _ __ „, _ _ _ , £137 709,54 “23,223 mg:

MP č. 1 Studna SIX, stovolml část - Sanace vrtů n ubčrué otudny - 351944,93 Kč bez DPH

mší ';;1;.'.;;r;;.t;;.;g,„.cm. W "a '“ ____ . ' 113 560,25 rýč/„DPH

MP č. 1 Studna SIX, orlrt:k£rro část — ttl'lS-ASŘTP „ » i i i - i i 1&0008 Kč bez DPH

;/P—FI‘_;. i I001 Rokonslrukco vodovodnlch řadů _“ =**:— —97 161,17 ' I-(gbez DPH

MP č. 2 IO U1 Rekonstrukce vodovodních řadů—— * i i - “ H ÍÉO 005, 20 Kč bez DPH *

\ít; č. 3W IO 02 Sanace vrtů n sběrné studny * » k i W ' Ě » i ' 290 2:52;) Kč bez DPH 1— 1—

NTP—o'; I0 0?. 80110;;7:l;sm;6 studny =** *“ 0— > - i 77 735,40 Kč bez DÍHH—h * '“—

VP č. 4 PS 01 Vyítt'ojoní vrtů “"“ ' ' i 7472 045,00 Ko bez DPH

MP č.4 P3 01 Vystrojenlvgfl i i ' i 7- i 370 268,00 Kč bez DrD/"l

MP (3. 5 rot; Komunlkace _4 _ i _ i V _ 552 271,60 Kč bez DPH

čolka; cena zrněnvádímllltlělá W ' ** i * i i :- ‘“ > _ _ _ - A WA'I 024 303,20 “Kíhoz oPH V 1?—

    25 713 395,34 Kč bez DPHCelková cena díla po započtení \IP a MP

  



 

ICJUIIVý vliv n:! [I’m-Hi :;ull. '/'hninv|lv! ):'ni.'-„ „ prmlluniuni lunnlnll plnůni andum‘v VSO“ li lýnlny.
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Cenn |mv1hovunýtth Móněprnci , [,m'('n,lu.d „_ [M(„l , (Ínna Imwllnvnhých Vlmpracf . [“UEIEMW |er _, Cl,-nn Móněpraci a Viccplaci řešeného
. . , , Mónnpmm Zl. k celkova: ._ _ , _ Viueluum Zl. k cofmvu
msnmrhn Al. „ fušuncho /l, ZL* cene slnvhy cunt" slnvhy

i- 'I Uli/$ 451,46 --'I,05"u 060 0513,26 3,22% n ‘i (IQ/1303,20 i
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Vyjádření „ souhlas so změnou:

Projaklmn (nulnrský souhlas—Inn! ,

(inhlud): netvtr‘fl'n'frzl 11116110 Hahn” pull

, souhlasí: ]]
H):—“.: _____„ I \ Jménn (lnlum g \ poll;

na „Musa :..

snhhiaslm/

n::suuhhsh'n.

 
Zhotovhcl: Jmmm dulum pud,

:;mlh'aslm/ ,
()I)Jnmm(e|: mmuh‘nglm Imuno (lulum , nodp  
Změnu Stavby (ZHV) — Iuycí Iisl

‘sl’iisvlo paré“


