
Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo zivotmho prostředí

Operační program Životní prostředí

Dodatekč.4

ke smlouvě o dílo

č. 2021/12/0012

 

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě — etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova@m0poruba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.607 043 247,

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „0bjednate|“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297/0100

telefon:703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovite|“)
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tímto uzavírají dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne

23.09.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Uprava veřejného prostoru

náměstí Družby v Ostravě-Porubě — etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:

2. V návaznosti na VCP č. 08 Vánoční strom, je nutné vybudovat nový přívod elektrické

energie z důvodu nasvícení stromu. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 52 010,88 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/1.

3. Úpravy exteriéru veřejného WC dle revize PD číslo 3. MNP lezecká stěna, v rámci

revize dojde ke změně krytiny střech a to z povlakové krytiny na asfaltové pésy,

rovněž dojde ke změně terasových prken z prkna merbau na sibiřský modřín. Tato

úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 110 761,21 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

127 346,83 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/2.

4. Úpravy interiéru veřejného WC dle revize PD číslo 3. MNP bude provedena úprava

zařizovacích předmětů (záchod a umyvadlo — keramika) na zařizovací předměty

v antivandal provedení, dojde k výměně vnitřního obkladu stěn z desky sádrovláknité

na desky fermacell H20 + keramický obklad, provede se výměna skladby podlahy

z anhydridu + epoxidový nátěr za 10 cm polystyrenu + betonová mazanina+ dlažba.

Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 186 941,49 Kč bez DPH a méněpráce ve výši

35 964,35 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 004/3.

5. Šlapáková trasa bude doplněna z důvodu chybějícího propojení komunikačního

koridoru od přechodu pro chodce do parku. Šlapáková trasa povede koridorem,

kterým byl původně veden asfaltový chodník. Eliminuje se tím riziko, že by občané

chodili přes trávník po zažitých cestičkách, čímž by rychle došlo k degradaci nových

travnatých ploch. Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 68 912,87 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/4.

6. V návaznosti nárůstu výměry šlapákové trasy bude nutné odečíst terénní práce a

založení trávníku ve výměře nové šlapákové trasy. Úbytek rozlohy původně

projektované travnaté plochy činí 65 m2. Tato plocha je v plném rozsahu nahrazena

prvkem šlapákové trasy. Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.

Jedná se méněpráce ve výši 4 235,25 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/5.

7. Budou doplněny chybějící kabely k zemním svítidlům a chybějící zemní rozbočovací

boxy, položky nebyly obsaženy ve smluvním rozpočtu. Tato úprava je předmětem

nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 22 073,21 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/6.

8. Úpravy okolního terénu kolem veřejného WC dle revize PD číslo 3 — bude doplněn

kačírkový okapový chodník. Okapový chodník bude realizován zdůvodu zajištění
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řádného odvodnění ploch dotýkajících se dřevěné konstrukce WC, které by byly jinak

podmáčeny. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 15 991,51 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/7.

9. Na základě požadavku investora bude dodatečně, na území parku, vysazen vzrostlý

vánoční strom. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 46 833,14 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/8.

10. Bude provedeno přemístění wifi lavičky na vhodnější místo z důvodu, že původní

návrh počítal s lavičkou poháněnou solárním panelem, ale byla navržena ve stínu

stromů. Na původní místo wifi lavičky přemístěná typová lavička s opěradlem. Budou

provedeny rovněž nové základy wifi lavičky. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých

výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 12 561,86 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/9

11. V návaznosti nárůstu výměry okapového chodníku a přístupového chodníku kWIFI

lavičce bude nutné odečíst terénní práce a založení trávníku ve výměře nového

okapového chodníku a přístupu k WIFI lavičce. Úbytek rozlohy původně projektované

travnaté plochy činí 14,77 m2. Tato úprava ovlivňuje velikost způsobilých výdajů.

Jedná se o méněpráce ve výši 963,11 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/10.

12. Budou doplněny chybějící položky rozpočtu slaboproudu veřejného WC, položky

nebyly obsaženy v smluvním rozpočtu, ale byly uvedeny v projektové dokumentaci.

Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o vícepráce ve výši 75 151,33 Kč bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 004/11.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 591 237,50 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí 168 509,54 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 422 727,96 Kč bez DPH - dle výše uvedených

rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou

součásu.

Cena díla celkem ze smlouvy: 12 655 000,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení dodatku č.1, 2 a 3 : 12 600 154,01 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku: 13 022 881,97 Kč

bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222

odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden

v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne

23.09.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
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účinnosti jeho zveřejněním vRegistru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

suveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy vRegistru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou

součást tohoto dodatku tvoři příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn,

víceprací, méněpraci a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21 072021 a dodatku č.3 ze dne

23.09.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve

znění dodatku č.1 ze dne 17.06.2021, dodatku č.2 ze dne 21.07.2021 a dodatku č.3 ze dne

23.09.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2644/RMOb1822/68 ze

dne 12.11.2021

V Ostravé dne: 15.11.2021.

'z'aas'jea'aateia""""""""" za zhotovitele

Mgr. Petra Brodové, MPA, Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel


