
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

&

íšociatek či 2 ke Smlouvě 0 dilo č., ÉÚŠŠÝ/ŽGZÚÍGWEH

uzavřený podle ust. 52586 a nás|. zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek !.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství

(dále také jako objednatel)

a

STRABAG a.s.

Sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

 

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B,

složka 7634

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

Korespondenčniadresa: STRABAG a.s., 0.2. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava — Svinov,

PSČ 721 08
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1/3 Smlouva o dílo— „Úprava parku Petra Bezruče“ ůSTŘAVŘ. o .

MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ
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Statutární město Ostrava
Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
ke smlouvě o dílo č.10597/2020/OIMH

úřad městského obvodu

(dále také jako zhotovitel)

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Smlouva o dílo— „Úprava parku Petra Bezruče“

Článek n

Úvodní ustanovení

Dne 26.08.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10597/2020/OIMH a dne

18.06.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava parku Petra Bezruče" (dále jen

„smlouva o dílo"). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření

jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek Ill

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v či. Ill smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.

Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1

a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

včl. |||, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 11 201 573,80 Kč bez DPH zvyšuje o částku

95 132,06 Kč bez DPH takto:

 

 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 10 646 301,02 Kč

Méněpráce bez DPH dle dod. č. 1 — 867 864,63 Kč

Vícepráce bez DPH dle dod. č. 1 1 423 137,41 Kč

Méněpráce bez DPH dle dod. č. 2 — 481 985,96 Kč

Vícepráce bez DPH dle dod. č. 2 577 118,02 Kč

Celková nová cena díla dle dod. č. 1 a č. 2 bez DPH 11 296 705,86 Kč

DPH 21% 2 372 308,23 Kč

Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH 13 669 014,09 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Vpřípadě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

 

A pŘívoz



Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č.10597lZOZO/OIMH

úřad městského obvodu

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčené ustanovení smlouvy o dílo zůstávajív platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.4 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 3326/RMOb1822/53/21 ze dne 30.08.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnový list a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 3 1 -[]8- 2021 V Ostravě dne 3 1 "08“ 2021

      mlS OS arosta re ite o asti Sever, o z. Morava

  

MOQ‘AVSKA o

A PRIVOZ

  3/3 Smlouva o dilo— „Úprava parku Petra Bezruče"

  





 

ZMÉ'ÍJOVÝ LIST číslo ZL: 2
 
 

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačlrkova 982/4

Jinonice, 158 00 Praha 5

 

Objednatel: SMO, městský obvod Datum: 18. 08. 2021

Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

 

Název akce: „Úprava parku Petra Bezruče“

  

 

Způsob odeslání / předání poštouD e—mailem- faxemEj osobně-

datum: 18. 08. 2021 '
     

 

ZL 2.1 Vícepráce

Předmět změny:

1 .

Zdůvodnění změny:

1 .

Ochrana sítí - ochrana stávajících podzemních kabelových a optických tras podle požadavku

správců Cetin a T,— Mobile v délce 120 bm nad rámec rozsahu příslušného stavebního

objektu. .

Pěší komunikace — změna typu použitých betonových, chodnikových obrubníků po vzájemné

dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Hřiště pro děti -—' změna _typu použitých betonových, chodnikových obrubníků po vzájemné

dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Sadové úpravy - změna rozsahu úpravy záhonu pro růže včetně úpravy rozsahu rostlinného

materiálu, substrátu a mulče po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Sadové úpravy —- údržba — 'změna rozsahu v ošetřování nově vysazených dřevin, zalévaní

rostlin vodou včetně dovozu vody & mulče pro mulčování po vzájemné dohodě objednatele,

zhotovitele a projektanta.

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že se v trase chodníku poděl ulice Nádražní

nachází stávající podzemní optické a kabelové trasy správců Cetin a T - Mobile, které nebyly

vyznačené v předaných příslušných vyjádřeních a vytyčovacích protokolech. Z tohoto důvodu

bylo nutné provést stranově přeložky uvedených podzemních, stávajících kabelových a

optických tras podle požadavku správců síti. objednatele, zhotovitele a projektanta.

Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x

200 mm se dodávají pouze v přímých délkách. Zestetického důvodu bylo po vzájemné

dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu

betonových obrubníků, které se vyrábějí i v poloměrech R05 a R1. .

Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x

200 mm se dodávají pouze vpřlmých délkách. Zestetíckého důvodu bylo po vzájemné

dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu

betonových obrubniků, které se vyrábějí i v poloměrech R0,5 a R1.

Vzhledem ke stáři projektu bylo nutno provést úpravu tvaru záhonu růží; doplněni výsadby a

zamulčováni, se kterým nebylo v původním projektu počítáno. Na základě daných požadavků

došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu. . _

Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu rozsahu dokončovacích prací sadových

úprav dodávkou travního substrátu a prací souvisejících s následnou údržbou. Na základě

daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.

Gena víceprací bez DPH: 577.118,02,- Kč   
 
 



 

 

ZL 2.2 Méněpráce

Předmět změny:

1.

2.

3.

Příprava území — změna použité technologie při realizaci chodníku poděl ulice 30. dubna po

vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Ochrana siti - při realizaci uvedeného stavebního objektu nebyly realizované ochrany

stávajících, podzemních kabelových tras pomocí kabelových, betonových žlabů.

Pěší komunikace — změna typu použítýchbetonových, chodnikových obrubníků po vzájemné

dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Hřiště pro děti -'změna typu použitých betonových, chodníkových obrubniků po vzájemné

dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta

“Sadové úpravy — změna rozsahu výsadeb včetně dodávek příslušných materiálů po

vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta. .

Sadové úpravy - údržba — změna rozsahu v ošetřování nově vysazených dřevin a mulčovací

kůry po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta

Zdůvodnění změny:

1. Důvodem uvedené změny bylo, že se v ploše příslušného chodníku nachází větší množství

stávajících, podzemních kabelových a optických tras. Aby se předešlo případnému poškození

těchto podzemních tras, bylo dohodnuto se zástupci objednatele, zhotovitele a projektanta,

že sepřípravné zemní práce dotčeného úseku chodníku nebudou realizovat.

Důvodem uvedené změny při ochraně stávajících podzemních tras siti bylo, že pro ochranu

těchto-sítí nebylo možno navržené betonové, kabelové žlaby použít, protože trasy se buď

křížily nebo se Iomíly tak, že nešlo sítě do žlabů zastrčit. Tyto žlaby byly nahrazeny

kabelovými, plastovými chráničkami po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a

projektanta. '

Důvodem uvedené změny bylo, že se v ploše příslušného chodniku nacházi větší množství

stávajících, podzemních kabelových a optických tras. Aby se předešlo případnému poškození

těchto podzemních tras, bylo dohodnuto se zástupci objednatele, zhotovitele a projektanta,

že se konstrukční vrstvy podle projektové dokumentace dotčeného úseku chodníku „nebudou

realizovat..Chodník byl předlážděn novou zámkovou dlažbou a byly osazeny nově betonové

obrubníky.

Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x

200 mm se dodávají pouze vpřímých délkách. Zestetického důvodu bylo po vzájemné

dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu

betonových obrubniků, které se vyrábějí i v poloměrech R0,5 a R1.

Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu tvaru záhonu růží, doplnění výsadby a

zamulčování, se kterým nebylo v původním projektu počítáno. Na základě daných požadavků“

dóšlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.

Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu rozsahu dokončovacích prací sadových

úprav dodávkou travního substrátu a prací souvisejících s následnou údržbou. Na základě

daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.

Cena méněprací bez DPH: - 481.985,96- Kč

Celková cena Změnového listu číslo 2 bez DPH: 95.132.06,- Kč

 
 



 

 

Důvod vícepráce / méoěpráce: .

záměr objednatele lchyba v PD [:1 chyba zhotovitelem ]vyšši mocD ' jiné okolností-

 

Podpis objednatele;

Datum: II;? 1 Š) \ 202 Ý!

Podpis TDS:

 

Datum: 'Afjlu'l'í'ř 11; {'3 *"?

Podpis zhotovitele:

Datum 18 -ne— 2021

 

 

Podpis ADP:

Datum 422 ,g m

Přílóhy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet \

Příloha č. 2:

Příloha 'č. 3:   
 

 
 



 

 

Název stavby

Název objektu

Název désfi

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

 

Úprava parku Fm Bezruče

so 01 - PHprun (mami

so 03 - Ochrana lití

So 04 - Fail komunikace

SO 00 - Ham pro děti

so 08 - Budova úpravy

so 08 - Sadové úpravy - nam

* Pňiohl Změnovbho um tich 2

JKSO

ECO

Misto

 

[co

Moravaló Ostrava

DIČ

 

IFHVDZ

DOPRAVOPROJEKT Odrava a.s.

Masarykovo němém 5/5. 702 DO Osram

STRABAG a.s.

* Polanacxá 827. 721 08 Ostrava - Svinov 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

nám. Dr. E. Benefit) 65516. 729 29 Ostrava - Moravská Osli-ava

00645451 (22005-15451

 

42767377 C242767377

  

60838744 CZBDBSMM

    
 

 
Rozpočet age Zpracoval

One

18.052021

 
Měrné a účelové jednotky

 
Počet Náklady! 1 ml. * Počet

0,00 | O_

] nemam m.j. 2‘ Počet ; Náklady

0,00 o;

11 m.j.

0,00

 
Rozpočtové náklady v CZK

 

 

A 'Základní rozp. náklady B ?Dopňkové náklady

 

 

 

C Vedlejší rozpočtové náklady

 

 

 Datum a podpis

 

Razítko

 

 
 

 

1 nav .Dodávky 95132.06 B;Précepfeséas 0.00 :IBÍZaňzenImwnišíč ! 0.00

2 Rm 0,00 9 TB—ezlpavršléídl. 0.00 :;mámvdóprív; 0.00

3 PSV :Dodávky 0.00 10:Kunumipamétka 0.00 15:Uzemnivfivy , 0,00

4 mm; 5,5 0,00 10mm, š 51:5

5 “u" [-3000 0.00 €ng j 0.00

s £20.: 0,00 ___. EVRNzrozpočlu i 0.00

7 mmm-e) 95132.06 12'DN(r.B-11) | 0.00 19“VRN(r.13-1a) I 0.00

Šó 023 0.00 21:Km;fl.0—innm ] 0,00 zafommmna—mšuy— ! 0,00 *

Projektant
[) Celkové náklady »

;;;u—če—WJŽJB-ZŽ __„___ l 95132.06

Dammapms ÍÍ' 21.6 00353300301 ; 19 977,73

Objednatel
25' % DPH *

'?Í'a
zeÍčenasopH (r. 23-25) 115109.79 '

130313qu93 E Připočtyaodpočty

ZhOtOVíťgl 27 Dodávky zadavatele 0,00

I
za Klouzavá doložka 0.00

g9Ev§h00néni+~ . 0,00  
 



 

SO 01 — Příprava území

SO 03 — Ochrana sm

_ SO 04 - Pěší komunikace

Obie“ so 06 - Hřiště pro déo‘

SO 08 — Sadové úpravy

_ SO 08 - Sadové úpravy - údržba

Část: Příloha Změnového listu číslo 2

JKSO:

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče

_

_

Objednatel: Slatutáml město Ostrava, méstslq] obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovilel: STRABAG a.s.

 

      

       

   

Datum: 18.082021

F_Č. TV KCN Kód polvžky Popis . MJ “$;le Sázava Cena celkem
1 2 3 4

5
6 7 a 9

50 03 - Ochrana sítí

100 033,90

Práce a dodávky HSV

100 033,90

Práce a dcdfkay „

100 033,90

Zemni

3812130

  

L mm V

l, skupmy 3 objemu do 10 m3 ph pfnkopeah

m

extrmontpraclch

mm

7 H cm

pros-lupy z hub rýhy a obsyp—um.

prosiu pv z do ?. obnyprcm,

SD 0-1 - Pěšl

Príma adodávky HSV 4
165241.57

Ostatni konstrukce a - NOVE POLOŽKY
165 241,57

\

bchnnvý

T 494

R 0,5
1 1

7BOx80x250man 1,0
*“ ' 201

     

- pro

 

 

 

 

Práce a dodávky HSV
a 431,40

Ostatni konstrukce a Emu-hours" - NOVÉ POLOŽKY
3 431,4014 59217423th obrubník balonu ' chodnlm ' 10007807250mm I m | 33.000! so 301 a 431 ml

'
SO 08 . Sadové úpravy

257 798,58
Práce a dodávky HSV

257 845,88

   

 

mulč pro (např. - dle dohady s „ „ „2:1

- úpravy -

Práce a dodávky HSV

  

50 812,27  

-1II-

 



Stavba: Úprava parku Petra Bezruče

SO 01 — Pilprava územi
'

50 U3« Ochrana sm'

50 04 — Pěší komunikace

 

  
           

 

 

 

 

 

       

 

 

            

Omsk“ so os — Hňšlě pro děti ,
SO 08 - Sadové úpravy

SO 06 - Sadové úpravy — (držba

Část: Příloha Změnovéha listu číslo 2

JKSO:

Objednalel: Slalutáml město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Prívoz

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 18.082021

. Množství CanaRČ, TV KCN Kód položky Pepys MJ celkem sdnotkova‘ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 B 9

30 01 - Připrava L'izrmi
18 495.45

Práce a dodávky HSV
113 495,45

Zcmnlmáco
7515,00

, Přesun sutě
10 920,45

SO 03 - Ochrana si“
57 872,00

Práce a dodávky HSV
' 57 972.00

Práce a dodávky M
67 972,00

Zemní práce při ulnmonwraclch
57 972.00

50 D-l - Péči komunikace
_ 265 460,25

Práce .1 dodávky HSV
265 460,25   

  

 

Zemní
44 119135

 

 

- pm

Prince a dodávky HSV 3 955,60

Ostatni konstrukce a práce-bourání 3 959,60

| . I I I , I I . I I 1 I l 4 I I v *
SO DI) - Smove I'. wavy 10712152

Práce a dodávky HSV 107123.82

anni 107123,!)

  

Prace a dodávky HSV 28 974,84

 
 

 

 

Zm—nní m’Icn 23 9715,?)

I | I In ----, _ „„ . „ I - | ' - | . ,I ', |
|_ l L | I I | -I ! „|
 

-1/1-



so 01 - Příprava území

SO 03 - Ochrana sítí

SO 04 — Pěší komunikace

Síavba: Úprava parku Petra Bezruče
_ , , , , ,

_

 

   
   

Objekt so 06 - Hřiště pro děti

SO 08 - Sadové úpravy

80 08 - Sadové úpravy - údržba

Část: Příloha Změnového listu čísío 2

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 18.08.2021

Kód
Popis

Cena celkem VCP Cena celkem MNP
1

2
3 4

SO 01 - Příprava území

18 495,45
Práce a dodávky HSV

18 495,45
Zemní práce

7 515,00
Přesun sutě

10 980,45
SO 03 - Ochrana sítí

100 033,90 57 972,00
Práce a dodávky HSV

100 033,90 5? 972,00
Práce a dodávky M

100 033,90 57 972,00
Zemní práce

38 121,00
Zemni práce při extr.mont.pracích

61 912.90 57 972,00
SO 04 ~ Pěší komunikaci?

165 241,57 265 460,25
Práce a dodávky HSV

165 241,57 265 460,25
Zemni práce

44 893,85
Komunikace pozemní

_
16 875,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání

203 591,40
Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY

165 241,57
SO 06 - Hříště pro děti

3 431,40 3 959,60
Práce a dodávky HSV

3 431,40 3 959,60
Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 959,60
Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY

3 431,40
SO 08 - Sadové úpravy

257 798,88 107123,82
Práce a dodávky HSV

< 257 846,88 107 123,82
Zemní práce

257 798,86 107123,82
SO 08 - Sadové úpravy - údržba

50 612,27 20 974,84
Práce a dodávky HSV

50 612,27 28 974,84
Zemní práce

50 612,27 28 974,84
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