
Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/12/0224

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravé-Porubé —

etapa A2

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

I.

Smluvní 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 oirávněná "ednat ve věcech technickich:—

(dále jen „objednatel“)

 

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

ICO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100

telefon:_
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, ředseda ředstavenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických;—

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znéni

dodatku č.1 ze dne 27.1.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, jejímž předmětem je



realizace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě —

etapa A2“.

ll.

Úvodní ustanovení a předmět změny

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

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

v rámci objektu so 01 - BOURACÍ PRÁCE byla v rámci projektové dokumentace

řešena recyklace vybouraného betonu na stavebním dvoře Poruba v množství 525,45

m3. Vzhledem ktomu, že během provádění stavby bylo zjištěno, že recyklace na

stavebním dvoře Poruby není možná, bude nově řešena záměna recyklace

vybouraného betonu za štěrkodrť frakce 0/63 v množství 525,45 m3. Vzhledem k výše

uvedenému dojde celkové k méněpracím (neprovedení recyklace vybouraného

betonu na stavebním dvoře) v hodnotě — 63 054,00 Kč bez DPH a k vícepracím

(poplatek za skládku stavební suti a dodání štěrkodrti) v hodnotě 220 689,00 Kč bez

DPH - viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

v rámci objektu so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byl v rámci projektové dokumentace

řešen světlík v místě podchodu. Vzhledem k tomu, že v rámci provádění stavby bylo

zjištěno, že stávající světlík není funkční, bude z důvodu jeho nefunkčnosti provedeno

zaizolování a zasypání světlíku. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkové

k méněpracím v hodnotě — 52 000,00 Kč bez DPH — viz položkový změnový rozpočet

— příloha č.1 tohoto dodatku.

v rámci objektu so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byly v rámci projektové dokumentace

řešeny štěrbinové žlaby v celkové délce 122 m. Vzhledem k tomu, že v rámci

provádění stavby bylo zjištěno, že v původním výkazu výměr byla uvedena nepřesná

délka štěrbinových žlabů, byla nově délka štěrbinových žlabů navýšena o 12,5 m.

Vzhledem kvýše uvedenému dojde celkově kvícepracím vhodnoté 59125,00 Kč

bez DPH viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Dále v rámci objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byla v rámci projektové

dokumentace řešena nalepovací slepecká fólie o výměře 8 m2. V rámci provádění

stavby bylo zjištěno, že v původním výkazu výměr není tato nalepovací folie uvedena.

Do výkazu výměr byla tedy doplněna nová položka — Nalepovací slepecká fólie

o výměře 8,5 m2. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě

48 850,52 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Dále bylo v rámci provádění prací bylo zjištěno, že jedna ze stávajících uličních vpustí

je v havarijním stavu, přičemž tato uliční vpusť nebyla v rámci projektové

dokumentace řešena. Vzhledem k havarijnímu stavu uliční vpusti a z důvodu úpravy

nové pochozí plochy je nutno tuto uliční vpusť upravit a zároveň upravit položky

související súpravou vpusti v položkovém rozpočtu vrámci objektu 80 301 —

Vodovody a kanalizace. Do položkového rozpočtu (u objektu SC 301 — Vodovody

akanalizace) byly dále doplněny 2 nové položky týkající se nové uliční vpusti

a související mříže na vpusť. Celkově tedy dojde k vícepracím v hodnotě 37 735,42

Kč bez DPH — viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.



Vrámci provádění prací bylo zjištěno, že stávající zpevněná pochozí plocha před

prodejnou Albert je v havarijním stavu, přičemž úprava této zpevněné plochy nebyla

v rámci projektové dokumentace řešena. Vzhledem k výše uvedenému je nutno tuto

zpevněnou plochu upravit, přičemž dojde k úpravě položkového rozpočtu u objektu

so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Celkově tedy dojde kvícepracím v hodnotě

346 848,50 Kč bez DPH — viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto

dodatku.

v rámci objektu so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY bylo, v rámci projektové

dokumentace, oddělení travnatých ploch řešeno pomocí ocelového obrubníku v délce

75 m. Nově je řešena záměna ocelového obrubníku za žulový obrubník v délce 75 m

z důvodu sjednocení obrub v celé ploše náměstí. Vzhledem k výše uvedenému dojde

celkově kvícepracím (navýšení množství žulových obrub) v hodnotě 93 750,00 Kč

bez DPH a k méněpracím (neprovedení ocelových obrub) v hodnotě -33 750,00 Kč

bez DPH — viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 806 998,44 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí — 148 804,00 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 658 194,44 Kč bez DPH — viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1 a dodatku č.2: 27 163 352,79 Kč bez DPH

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: 27 821 547,23 Kč bez DPH

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

s ust. § 222 odst. 6) zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím

související změně ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je

vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění

dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, která nejsou

výslovné dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.



O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3231/RMOb1822/86 ze dne

15. 7. 2022.

Příloha č. 1 — položkový změnový rozpočet

  

V Ostravě dne: V Olomouci dne:

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Petr Buchta

místostarostka předseda představenstva


