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DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 516/ 18-400-01 ZE DNE 17. 8. 2018

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“).

 

  

 

II

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava — Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

61989100

ČSOB a.s.

 

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

+ 420 596 971 111

předseda představenstva

člen představenstva

451 92 464

CZ45192464

B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Raiffeisenbank, č.ú.:_

předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 516/18-400-01, jejímž účelem je

provedení stavby „Platforma nových technologií CPIT -— TL3“ při realizaci projektu „Platforma nových

technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Smlouva“), dne 3. 12. 2018 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1

pod ev. č. 516/18-400-02 a dne 25. 2. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2 pod ev. č. 516/18-

400-03.

2. V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou

zohledněny v Technických listech změny č. 4, 5, 6 a 7. Jedné se konkrétné o tyto zmény:

a) Technický list změny č. 4: V rámci realizace stavby byly zjištěny chybějící položky v rozpočtu objektu

07 - Dešťová kanalizace. Po zhodnocení situace bylo konstatováno, že položky nebyly nezahrnuty do

výkazu výměr, i když ve výkresové dokumentaci obsaženy jsou. Změna zahrnuje doplnění těchto

chybějících položek do soupisu prací. Jedná se o zménu závazku ze smlouvy dle § 222 odst.

4zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



b) Technicg' list změny č. 5: V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že navržený výtah není v souladu

se v současnosti platnou normou EN81.20 z února 2018. Předmětem změny je přizpůsobení výtahu

současně platným normám EN81.20. Tato změna má vliv na propadové vzdálenosti ke stěnám

výtahové šachty. Tím dojde ke změně nosnosti výtahu (z 1 000 kg na 1 150 kg) a velikosti kabiny

(z 1100 x 2100 mm na 1380 x 1960 mm). Jedná se o zménu (dodatečné práce i méněpráce)

závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) Technický list změny č. 6: V rámci realizace stavby byla zjištěna chybějící vrstva fasády v projektové

dokumentaci i rozpočtu. Do souvrství skladby opláštění je v rámci této změny technologicky správně

doplněna vrstva 20mm hrubé omítky pro potažení vnějších stěn, cementový postřik vnějších stěn

a v místech tepelných izolantů také armovací tkanina (sklovláknitá mřížka) pro fasádní zateplovací

systém do cementového stěrkového tmelu. Dále je v rámci této změny opravena (ponížena) výměra

hydrofilní probarvené pastózní silikonsilikátové omítky vč. penetrace. Jedná se o změnu (dodatečné

práce i méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné

zakázky.

d) Technický list změny č. 7: Při realizaci stavby došlo k upřesněním a požadavku na doplnění

chybějících položek v rozpočtu projektu. Změna zahrnuje upřesnění délek/výměr některých položek,

určení položek, které se nebudou provádět a dále doplnění položek, které nejsou obsaženy

v původním rozpočtu projektu, a to u objektu SO 01, silnoproud. Jedná se o upřesnění rozsahu prací

a položek v rámci dílenské dokumentace a o nápravu nesouladu rozpočtu (soupisu prací)

a projektové dokumentace. Jedná se o změnu (dodatečné práce i ménépréce) zévazku ze smlouvy

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III.

Změny Smlouvy

1. V článku III. Předmět smlouvy, odst. 1 se za písmeno d) vkládá písmeno e) ve znění:

e) Technických listů změny č. 1, 2 a 3 dle dodatku č. 1 Smlouvy a Technických listů změny č. 4, 5, 6

a 7 dle dodatku č. 3 Smlouvy, které specifikují dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce

2. Článek V. Cena za dilo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dflo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH

Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) 89 499 111,00 Kč

Cena dodatecnych praCI dle dodatku c. 1 (priloha c. 2 1 436 274,80 Kč

Smlouvy)

Cena méněprací dle dodatku č. 1 (příloha č. 3 Smlouvy) 542 125,41 Kč

Cena dodatecnych praC| dle dodatku c. 3 (pnloha c. 4 2 271 105,87 Kč

Smlouvy)

Cena méněprací dle dodatku č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy) 873 498,20 Kč

Cena celkem 91 790 868,06 Kč
 

Cena celkem bez DPH slovy: devadesátjednamilionůsedmsetdevadesáttisícosmsetšedesátosm a 6/100

korun českých.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

č. 1 je přílohou č. 3 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací dle dodatku č. 3 je přílohou č. 4 Smlouvy. Rozpočet méněprací dle dodatku

Č. 3 je přílohou č. 5 Smlouvy.

3. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena vpřílohách tohoto

dodatku, které rozšiřují přílohy Smlouvy.
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XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek

nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce dle dodatku č. 3

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo: Měněpráce dle dodatku č. 3

V Ostravě dne V Ostravě dne

  

  

 

za 0 je nate e za zhotovitele

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor _předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

 

za 2 otovute e

“člen představenstva,

Ridera Stavební a.s.
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POVĚŘENÍ/AUTHORIZATION

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,

rektor Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava! Rector of VŠB-Technical University of Ostrava

lČ/lD No.: 61989100

se sídlem/with registered office: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 2172/15,

tímto pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci s průmyslem,

hereby authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry,

doc. lng. Igora Ivana, Ph.D.

datum narození/Date of birth:_

bytem/residing: —Ostrava - Poruba

‘ve smyslu ust. § 10 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. 0 vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

jednáním za rektora ve všech jemu svěřených právech a povinnostech, včetně případů, kdy rektor dle

zvláštních právnlch předpisů plní funkci statutámlho orgánu, a to včetně těch právních jednáni, ke kterým je

třeba plsemné formy stim, že rektor výslovně pověřuje prorektora pro komercializaci a spolupráci

s průmyslem k podpisu takových pravnich jednání.

In the meaning of the provisions of Sec. 10(4) of the Act no. 111/1998 Coll., on universities, to act on behalf

of the Rector and exercise all rights and obligations assigned to him, including the cases in which the Rector

acts as a governing body according to special legal regulations and including legal acts requiring a written

form, where at the Rector expressly authorizes the Vice-Rector for Commercialization and Cooperation with

Industry to make such legal acts.

Ostrava,11. 4. 2019

Ostrava, Apr. 11, 2019

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor/Rector

Pověřenl přijímám

  doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem

Woe-Rector for Commercialization and Cooperation with Industry

 



Prohlášení o pravosti podpisu

na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 000305/203/2019/C

Já, HÍŽC uvedená _advokátka se sídlem

Ostrava, zapsaná vseznamu advokátů vedeném Českou a vo ni omorou po ev. c

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve 5 vyhotovení podepsal/a:

Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., RČ: _trvale b em: _Olomouc,

jehož! jejíž totožnost jsem zjistila z cestovního pasu č.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nestvrzuje správnost ani pravdivost údajů

uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Ostravě, dne 11.4.2019

   



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Platforma novýcř technologii FH CPIT 1L3

Objekt: 10-07 VÍCEPRÁCE - Dešťová kanalizace

JKSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum:

Objednatel: IČ:

VŠB-Technická universita Ostrava Poruba DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: |Č—

— DIC

Zpracovatel: IČ:

PRIVAT Projekt Hlučín DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 668,80

Material 0,00

Montáž 0.00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 38 668,80

DPH základní 21.00% ze 000 0,00

snizena 1500: ze 0.00 0.00

Cena s DPH v 38 668,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPlT TL3

Objekt: lO-O7 VICEPRACE — Dešťová kanalizace

Místo: Ostrava Poruba Datum:

Objednatel: VŠB—Technicka universita Ostrava Poruba Projektant: _

Zhotovitel: Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučín

„ . J. materiál J. montáž Cena celkem
P ' Po IS ' 'C Typ Kod 0 MJ Mnozstvu [CZK] [CZK] [CZK]

Naklady z rozpoctu 38 668,80

HSV - Práce a dodávky HSV 38 668,80

8 - Trubní vedení
38 668,80

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 38 668.80

1 K 871360410 Montaz kanahzacmho potrubl korugovaneho SN 90,000 106.40 9 576,00

10 z polypropylenu DN 250

2 M VR2506 l_(anahzacní potrubr PP hrdlove SN10 óm/ 15.000 , 886,40 28 296.00

zebrovane ks

" PV
3 K 577300410 Mom“ ““?“ "3 pmmb‘ 2 C "Ub kus 1,000 235,20 235,20

korugovanych DN 250

4 M KKZSOó Koleno PVC KGS 250/87st. ks 1.000 561,60 561,60
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ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: SO 01 - Srovnání vnějších vyzdívek omítkou

Objednatel VŠB - TUO

 

        
 

 

 

 

  

 
 

 
 

       
 

 

 

 

Zhotovrtel: Ridera stavební a.s. Zpracoval:

Místo: Datum. 215 2019

. . Množství Cena

Č Kod polozky PoptS MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 634 085,45

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 629 627,52

Cementový postňk vnějších stěn nanášený celoplošné

1 622131301 strojně m2 72 037.58

2 622131321 Penetrační dísperzni nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 51 495,61

Cementové omítka hrubá jednovrstvá zalřena vnějších stěn

3 622331311 nanášena str0jné m2 278 582,83

Příptatek k cementové omítce vnějších stěn za každých

4 622331391 dalších 5 mm tloušťky strojně m2 147 135.49

Potaženi vnějších stén sklovlaknítým ptetivem vtlačeným do

5 622142001 tenkovrstvé hmoty m2 80 376,00

998 Přesun hmot 4 457,93

[7 1998011003 leesun hmot pro budovy zděné v do 24 m It [ 4 457,93

Celkem 634 085,45
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50 01 - budova CPlT - TL3

D 1 4 4 Ici—zem snlnoproude elektrotechniky A bleskosvudy

hale /

Pu'2; "A 9:3 Po, suma Vozka

22x58 Pcllslksw, tcpmp—ac 350.1 39 22:55

CYKY-.) 5x15 pevné

Yxm 512 5 pevné

Vat-J 5x25 pevne

! XKHVRVP 5x16 mmz pemé

-C)V.H V J Srl , mm? pevne

468 áslwvalca'mnaolma \ mz‘varmw- Im be'w s . mnmw 13 320,72 Kč

470 suvka _necronasabna 5 oc'vannym to (kem ; ochranu Wed
4 451,68 Kč

n01 Doplnění CBS a úřislušenswi pro sledování

ks

Pr v .

C14 DDU moduly dc vorvadéčů pro NO sla-davam“ wpaoku ks ' 3.1 469,28 Kč

m

Doplnění zásuvkového modulu pro vyrovnáni

zasuvkovv' modul 45 . 2x ldířka sro vwovnam notenuáll. ks ' 13 518,95 Kč

tlačxtko Central a total stop, owazzoy., červena s ' ' 2 014,58 Kč

Doplnění chybějících tlačítek pro ovádáni

Doplnění chybějlcich kabeláže pro napojeni

22-AXEKVCEV 1-70 ( prvpol mezi VN rozvaděčem a 7 056,00 Kč

ermoslal pro hzem vemulalon. v m c 12‘ a 06
1 708,16 Kč

2115

YKY3x4

v uma 0810273)

\ 5150Jkod2108102 )

1 5

312.

XKH V 2x25

V

H>V T

Kvamce na se svorkovmcw _(xůd 7411121 ‘1)

na povrch se svomovnva s odolnosh , . 7- ..
10 778,18 Kč

LA 6 mm, pevně

kabelová : ooolnosh vazné

s oaolnosh kolvy

přuoamoce - „

vodltu »: do 47 '

v co 6 76H ,

v ac ' (kod 414 ;

Uranu-m \. v do (k 4'13303 ;

vod tu v do (koa 411 j

v vozvnděč'ch do lkod 741: H 
 

!Celkem bez DPH 41

 

 

[Viceprace [ : 328 351,61 xel
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ROZPOČET

Stavba: Platforma nových technologií FEI CPIT TL3

Objekt: 80 01 - Srovnání vnějších vyzdivek omítkou

Objednateí VŠB — TUO

Žhošovrta R<dera Stavební a s Zpracoval

Datum 21 5 2019

 

        

 

 

      

 

Místo

, . Množství Cena
, | „kČ Kod po 02 y Popws MJ celkem gednotkova' Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -196 704,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -196 704,00

D+M hydrofilni probarvena pastozm’ sxlikonsulka'tové omnka

mf: 62-002RXX vč penetrace m2 496 704,00

-196 704,00
Celkem

Svena 1 21



50 01 - budova CPIT — TL3

D 1 4 4 Zar'lzem silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

Na‘:e.

CYKY-J 3x1 5 pevné

„ ,V-J 3x25 pevné

YKYJ 5x4 pevné

VVN-J 5x6 pevné

VMO 2x2 5- pevné

Xr.H-F.»J 5x6 n‘m2

XVH-R-J SHO

-R>J Jx25

XKHnR—J 3x70050

HME-VO 2x“ 5

XKH V—J 3x7 5

-C)lKH-V'J 3x2 5

cm \strme

» 4 4

{123,05 K

veceru ‘I A 6 vyvodu 3 m

 

 

 

Celkem bez DPH ]

 
[Méněpráce

1 >526 794,20 Kc]


