
   Statutární město Getrava Dodatek

ma istrat

Číslo smlouvy objednatele: 3365D1/201 9/01

Dodatek č.. 1 ke Smlouvě o dílo č.. 3365/2018/Ql/VZKÚ

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava SUBLAND — TECH s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelkou společnosti

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Jiřinou Blaškovou

IČO: 00845451 IČO: 28592611

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28592611 (plátce DPH)

    
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. 1.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 5. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

3365/2018/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2018 na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1.

etapa“, V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, me'něprací během realizace

stavby, V rozsahu dle přílohy č.1 . tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

1. Článek H. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4. Smlouvy.

2. Za přílohu č. 3 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.4- Evidenční list změny stavby č.1 až 3, tato příloha

tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. Článek IV. Cena díla odstavec 1, cena za provedené dílo se upravuje o méněpráce a Vícepráce V celkové

výši - 374 591,39 Kč bez DPH a článek IV. odst.l nově zní takto:

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

 

Cena bez DPH: 12 379 425,77 Kč

DPH 21%: 2 599 679,41 Kč

Cena celkem včetně DPH: 14 979 105,18 Kč;

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.

02416/RM1822/35 ze dne 08.10.2019.

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

veřejných zakázek.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 780 194,12 Kč bez DPH, tj. 6,11 % z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 405 602,73 Kč bez DPH, tj. 3,18 % z celkového objemu zakázky

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o

celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemijeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3365/2018/OI/VZKÚ ze dne 10.10.2018.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

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

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 smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registiu smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 — Příloha č.4 smlouvy H Evidenční list změny stavby č.1 až 3

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum:
„* Žiw- 2019 Datum: 27/7 ' — 7L7“:
  

Misto: Ostrava Místo:

Mgr. Zuzana Bajgarova;

náměstkyně primátora '

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.3365/2018/OINZKÚ

   

 

 

Jiřina Blašková

jednatelka
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Rekapitulace více prací a méně prací

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce kanalizace uLCihelníahetapa, iVZP:18V00000154

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

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby,

SO 01 Kanalizace

objednatele: 8365/2018/OWZKU, číslo smlouvy zhotovitele 210102018

uzavřené dne 10.10.2018 ,čísio smlouvy

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 160: 008 45 451

 

 

 

 

  

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o_, Dlouhá 293/13, 747 17' Darkovice, BČO: 28592611

Evidenční list Více práce v Kč Méněpráce v Kč Celkový cenový
. . změny č. Název stoky bez DPH bez DPH nárůst (VP-MP) %

Stoka A 135 909,77 -358 30829 222 398,52 -1,74

2 Stoka B 238 184,06 -313 896,79 -75 712,73 0.59

3 Stoka A1 + C 31 508,90 ~10? 989,04 —76 480,14 —0,60

405 602,73 ~7ao 194,12 -374 591,39 -2,93

 
Cena díla dle SOD V Kč bez DPH 12 754 017,16

  Cena díla po úpravě v Kč bez DPH    12 379 425,77 
 

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

Za zhotovitete:

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

Jiřina Blašková

 

Za TD]: Ing. Markéta Nováková

 

 

 



 

Ewdenční list změny stavby č, 1

 

Nazev a evidencni CISÍO stavby: Číslo SO/PS/ Císlo změny stavby:

Rekonstrukce kanalizace uI.Cihelní—i.etapa, iVZPz18V00000154 /čísl0 změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): , ‘i
. _ * SO 01 1

SO O1 Kanalizace   
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.102018 ,

číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OWZKU, číslo smlouvy zhotovitele 210102018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 160: 008 45 451

Zhotovitel: SUBLAND—TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17'Darkovice, lČOi 28592611

 
Gen. projektant (autorský dohled): Bilfinger Tebodin CR s.r.o., Prvního pluku 224/20, Praha 8, lČ0:44264186

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193B73

 

Popis a zdůvodnění změn:

 Při výstavbě kanalizace stokyA vznikly tyto nepředvídatelné změny ~ práce:

Stoka A:

Změna č.1) Při výkopových pracích bylo po odstranění vrstev komunikace naraženo na souvistý betonový podklad v tl. cca 45 cm v

délce 128 rn, t.j. ve zhruba 50% celého výkopu stoky A, který musí být odstraněn ( jedná o původní zpevněnou komunikaci), dále

dochází kolizi se stávajícím horkovodem v úseku mezi Š4A a ŠSA, jeho obetonávka musí být částečně ubourána, vznikly tím zvýšené

náklady na bourání a likvidaci betonového odpadu. Více práce činí: 110 676,92 Kč bez DPH.

Změna č.2) V průběhu stavebních prací dojde ke změně nlvelity šachty Š1A, z důvodů napojeni do stávajícího sběrače DN 1800,

výkop musí být prohlouben o 60 cm od Š2A až k místu napojeniv délce 23,15 m. Více práce činí : 25 232,85 Kč bez DPH

Více práce ceikem v Kč bez DPH : 135 909,77 Kč

Při výstavbě kanalizace stoky A vznikly tyto nepředvídatelné méně práce na stavbě:

Změna č.3) V průběhu praci jsou stávající kanalizační přšpojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťových

svodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakové zkoušky kanalizace.

Odsouhlaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. Méně práce činí:; 181 857,50 Kč bez DPH

Změna č.4) V průběhu stavebních prací nedojde běhemstavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a

odvodnění výkopu trativodem. Méně práce na činí: -80 150,- Kč bez DPH .

Změna č.5) Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde kk přepojení nefunkčních přípojekma

stoce A nebudou realizovány přípojky A-P 9,10,11,12,23,29,81,32,34,3 6,38, Méně prace činí: -32 518,50,-Kč bez DPH

V rámci změny č.1)Kubatura bourané—ho betonu bude odpočtena 2 položky výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na skládku.

Méně práce činí: - 63 782,29 Kč bez DPH rozdíl V0 a MP činí : + 46 894,63 Kč bez DPH

Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 858 308,29 Kč

 

časový vtiv na plnění SOD: NEMÁ vuv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

     
 

 

 
Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Hodnota změny 0/ Celkový cenový nárůst 0/

řešeného ZL Méněpraoí řešeného ZL (VP+MP < 15% nebo 50%) ° (VP-MP < 30%) o

135 909,77 358 303,29 494 218,06 3,87% -222 398,52 -1,74%

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Stavební deník 1 x Objednatel

2) Vyjádřeníprojektanta _ 1 x TDS

3) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpočtu i x Provozovatel

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 1 x Projektant   
 

Vyjádření- souhlas se změnami:

 

datum 115,01. ilo-10) podpis

 

 

 
 

 

 

 

   

Zhotovitel: souhlasím _ jméno

Prejeklant (autorsky souhlasím jméno datum 25’f7237‘7 podpis
dohied):

Provozovatel: souhlasím jméno datum 'LSÍ fl Vivat Ej podpis

TDS: souhlasím jméno datum 25Í ?, 20 73 podpis

Objednateš: souhlasím jméno datum 93f: ‘7. Zea/€) podpis .

 
 

 

Tento Evidenční Elst změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evldenčního listu změny st vby/jsou

přílohy. které zdůvodňují oprávněnost změnového “3E, včetně "Oceněněho soupisu víceprací a měněprací

    
Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

   



 

Evidenční list změny stavby č,. 2

 

Název a evidenční číslo stavby: Čísto SO/PS / Číslo změny stavby:

Rekonstrukce kanalizace uLCihelní-letapa, iVZP:18V00000154 /čís|o změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2

. _SO 01 1
SO Ot Kanalizace   
 Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018,

číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OINZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 210102018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451

Zhotovitel: ' SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 „17 Darkovice, IČO; 28592611

 
Gen. projektant (autorský dohled): Bilfinger Tebodin CR s.r.o., Prvního pluku 224120, Praha 8, IČO:44264186

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/31 14, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, lČ0:45193673

 

Popis a zdůvodnění změn:

Při výstavbě kanalizace stoky B vznikly tyto nepředvídatelné změny- práce:

Stoka B: »

Změna č.6) Při výkopových pracích bylo po odstranění vrstev komunikace naraženo na souvislý betonový podklad v tI cca 45 cm v

délce 180,5 m tj. ve zhruba 80% celého výkopu stoky B,který musí být odstraněn( jedná se o původní zpevněnou komunikaci), dále

dochází kolizi se stávajícím horkovodem v úseku mezi Š2B a ŠBB, jeho obetonávka musí být částečně ubourána, vznikly tím zvýšené

náklady na bourání a likvidaci betonového odpadu. Vice práce činí: 165 281,04 Kčbez DPH.

Změna č.7) V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že šachta ŠGB nemůže být koncová, z důvodů pokračující stávající kanalizace,

šachtové dno se musí upravit a stávající kanalizace se propojí KT potrubím DN 300 v délce 2,5m a napojí do šachty ŠGB s použitím

dvou kolen KT DN 300. Vice práce činí: 9 943,00 Kč bez DPH

Změna č.8) V průběhu stavebních prací byla u šachty Š2 zjištěna rozdílná výška napojení stávající přípojky DN 600. Výška napojení

přípojky DN 600'je 1,4 m ode dna, z tohoto důvodu je nutné vybetoncvání spádiště DN 600/250 z KT potrubí, nárazová stěna šachty

bude obložena čedičem dle standartu OVAK. Vzniknou náklady na materiál spádiště ( 2x kolena D 250, odbočka DN 600/250, beton

cca 3 m3, čedičový obklad) Více práce činí: 62 960,02 Kč bez DPH

Více práce celkem v Kč bez DPH : 238 184,06 Kč' Kč

 

Při výstavbě kanalizace stoky B vznikly tyto nepředvídatelné práce na stavbě:

Změna č.9) V průběhu prací jsou stávající kanalizační přípojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťových

svodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakové zkoušky kanalizace.

Odscuhiaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. Méně práce činí: - 112 336,50 Kč bez DPH

Změna 6.10) V průběhu stavebních prací nedojde během stavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a

odvodnění výkopu tratlvodem. Méně práce na činí: -73 980,- Kč bez DPH

Změna č.11) Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde k přepojení nefunkčních přípojek na

stoce B nebudou realizovány přípojky B-P4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17, Méně prace činí: -38 235,-Kč bez DPH

V rámcízměny č.6) Kubatura bouraného betonu bude odpočtena z položky výkopu rýhy vč. odvozu a uložení na sktádku.

Méně práce činí:- 69 345,29 Kč bez DPH, rozdíl VC a MP činí: +75 935,75 Kč bez DPH

_ Méněpráce celkem v Kč bez DPH: — 313 896.79 Kč

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV
 

 

 

 

     
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Hodnota změny 0/ Celkový cenový nárůst cy

řešeného ZL Méněprací řešeného Zl. (VP+MP < 15% nebo 50%) ° (VP-MP < 30%) °

238 184,06 313 896,79 552 080,85 4,33% ~75 712,73 -0,59%

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Stavební denik 1 x Objednatel

2) Zápis z KD 1 x TDS

3) Fotodokumentace 1 x Zhotovitel

4) Rekapitulace rozpočtu 1 )( Provozovatel

5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 1 x Projektant

Vyjádření — souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím jméno atum gf, ?, 2579 podpis _

Projektant (autorský , „ . .
dohled): souhiaSImA jmeno atum 9/2 E‘Q'r 2a,? podpls

Provozovatel: souhlasím jméno alum 2‘)”, a, ZO 7 7 podpis

TDS: souhlasím jméno atum gf ? 2077 podpis

Objednateš: souhlasím jméno atum ‘ZJ', ‘7. 207a podpis

 

 Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo Nedílnou součástí Evidenčního listuzmény/stavby'jsou

přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu včetně "Oceněneho soupisu víceprací a méněprací "

    
Změna stavby (ZBV) - krycí lisi Číslo paré:

  



Evidenční Bist změny stavby ě. 3

 Nazev a evrdencni císlo stavby:
Číslo SO/PS / Císto změny stavby:

Rekonstrukce kanalizace ul.Ciheiní—i.etapa, IVZP:18V00000154 lčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
..

3.
SO 01 1SO 01 Kanalizace

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.10.2018 ,
číslo smlouvy objednatele: 3365/2018/OWZKU, číslo smlouvy zhotovitele 21010208

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 ostrava, IČO: 008 45 451

 

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o.,—Dlouhá 293/13, 747 ~17‘Darkovice, ico; 28592611

Gen. projektant (autorský dohledjz Bilfinger Tebodin CR s.r.o., Prvního pluku 224/20, Praha 8, [60:44264186

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/31 1 4, 729 71 Ostrava » Moravská Ostrava, lČO:45193673

 
Popis a zdůvodnění změn:

 
Při výstavbě kanalizace stoky A1 vznikly tyto nepředvídatelné změny — práce:

Stoka A1:

Změna č.12) V průběhu stavebních prací dojde ke změně nivelity šachty Š1A1 , z důvodů napojení do šachty ŠiA musí být výkop
prohlouben o 60 cm od Š1A1 až k místu napojení v détce 25,5m a dále prohlouben výkop pro šachtu Š1A1 o cca 0,8 m.
Více práce činí : 31 508,90 Kč bez DPH

Více práce celkem v Kč bez DPH : 31 508,90 Kč

Při výstavbě kanalizace stoky A1 a C vznikly tyto nepředvídatelné méněpráce práce na stavbě:
Změna č.13) V průběhu prací jsou stávající kanalizační přípojky dle projektu hned přepojovány včetně uličních vpustí a dešťovýchsvodů. Z důvodu nemožnosti odpojení funkčních kanalizačních přípojek, není možné provést tlakově zkoušky kanalizace.
Odsouhiaseno provozovatelem kanalizace OVAK a.s. Méně práce činí: - 24 766,00 Kč bez DPH
Změna č.14) V průběhu stavebních prací nedojde během stavby k naražení spodní vody, proto nedojde k přečerpávání vody a
odvodnění výkopu tratívodem. Méně práce na činí: -18 955,- Kč bez DPH

Změna č.15) Na základě ověření skutečného stavu stávajících kanalizačních přípojek nedojde k přepojení nefunkčních kanalizačních
přípojek, na stoce A1 nebudou realizovány přípojky A1-P1, na stoce C nebudou realizovány přípojky C-P2,P3,
Méně prace činí: ~8 398,-Kč bez DPH '

Změna č.16) Na stoce C byla v průběhu prací zjištěna jiná poloha stávající kanalizace, ztoho důvodu musel být změněn průběh
dočasného přepojení, propoj bude proveden ve výkopu v délce cca 2 m , oproti 9 m dle projektu.
Méně práce činí:- 55 870,04 Kč bez DPH '

Méněpráce celkem v Kč bez DPH : - 107 989.04 Kč

 
 časový vliv na plnění suo: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

     
 

 

Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Hodnota změny 2/ Celkový cenový nárůst cyřešeného ZL Méněprací řešeného ZL (VP+MP < 15% nebo 50%) ° (VP—MP < 30%) °

31 508,90 107 989,04 139 497,94 1,09% -76 480,14 -0,60%

Přílohy:

Počet paré: Příjemce :
1) Stavební deník - zápis projektanta

1 x, Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu
1 x Zhotovitel

4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací
1 x Provozovatel

1 x Projektant     
 

   
  

Vyjádření- souhlas se změnami:

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

Zhotovitel: souhlasím jméno datum 2,777 243/6 podpis

g;?jlzlěgřm (autorský souhlasím jméno
datum 2 5—55? 2973podpis

Provozovatel: souhlasím jméno
datum Čirý—51 7,0 jz), podpis

TDS: souhlasím jméno
datum 2‘1".— 7 ‘Za/7podpis

Objednatel: souhlasím jméno
datum 25', 13.2979 podpis

 

 

 

Tento Evidenční ilst změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbýjsolufpřilohy,které zdůvodňgjiroprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací

 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

 
  


