
Statutární město Ostrava _

Městský obvod Hrabová Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 501319/2019

Císlo smlouvy zhotovitele: 190171

Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000004

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava MORYS s. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Korejská 894/9

Příjemce: Městský obvod Hrabová 702 00 Ostrava - Přívoz

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem

starostou výkonným ředitelem, na základě Plné moci

ze dne 9.12.2019

 
 

IČO: 00845451 ICQ: 42864771

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ42864771

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná v obcho ním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

  

  

 

   

 

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

C1. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. SO1319/2019 (190171)

ze dne 19.11.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby

„Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 61 535 433,93 Kč

DPH 12 922 441,13 Kč

Cena celkem vč. DPH 74 457 875,06 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Dle čl. XIX. odst. 9 Smlouvy o dílo se smluvní strany zavázaly pro případ, že kterékoliv ustanovení

této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým. Smluvní strany berou na vědomí, že ust. § 23 odst. 7 pism. a) zák. č. 137/2006

Sb., upřesňující čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo pozbylo platnosti. Smluvní strany berou rovněž na

vědomí, že zrušené ust. zák. č. 137/2006 Sb., se nahrazuje § 222 zák. č. 134/2016 Sb. zákona o

veřejných zakázkách, ve znění pozděj ších předpisů, čímž se mění čl. VII odst. 6 a nově zní:

1/2 Dodatek č. 1 - „Zhotovitel Mateřské školy“
OSTRAVA! ! !
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Cena podle čl. VII odst. 1 platně smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad

rámec množství nebo kvality uvedené V předané projektové dokumentace stavby a V Příloze č. 1

této smlouvy, a to ve výši a za podmínek v ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Cl. II Závěrečné ujednání

Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu

Hrabová usnesením č. 44/1022 ze dne 19. 8. 2020.

 

 

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. 801319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

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

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. 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 (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 „ Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční list změny stavby č. 01 - 11

Příloha č. 3 ~ Plná moc pro Ing. Jiřího Smidáka, výkonného ředitele

Za objednatele Za zhotovitele

mnam „ m“

Datum: Datum: A? Cl? ZČ" “:7

Misto: Ostrava Místo: Ostravě

Dodatek č. 1 - „Zhotovitel Mateřské školy“

Igor Trávníček Ing. J'rí Smidák, vý onn

starosta na základě plné moci //

  

OSTRAVA

Dodatek

   



PLNÁ MOC

Obchodni korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9. 702 OO Ostrava-Přívoz, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČ:42864771

Zastoupené Ing. Pavlem Mrhačem —jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Smidáka — výkonného ředitele

 

(dálejen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu. bez jakéhokoliv omezeni kromě těch, které ze zákona

vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž abyjednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,

právnickými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020 a platí do 31.12.2020.

V Ostravě 9. prosince 2019

 

lng. Pavel Mrhač

jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 9. prosince 2019

 

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel

  



 

OVÉŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ovčřm'ací knihy Magistrátu mčslu Ostravu

poř. č. legalizace 7/2020—ll

W“- uznal podpis na listině za vlasmi’“

lng. Pavgl „\flrhač, 25.Q2 I962 (cs-ja" Těšín

jméno/&. příjmení, datum a místo narození žadatele

QjflaVia..$1§Lfl<fl.Q§IL2LVA ,. B_ukpxanskéhp, čpí—Jó. 7.1!4Q

adresa místa trvalého pobytu žadatelů

_ .*

1,..]l"1>' —|-' < ll'7 ' I ..

'nux ..ouu._. „nm .. u- u.” x]uy...'.

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny c);qbní údaje,

uveden—é \: této ověřovací doložce „ _/ , //

V Ostravě dne 03.01.2020 Jana Vronkovú ' '

Jméno a přijmení 0\ 'uJICI osoby. která lcgnhzuci provcd

(nebo otisk jmenovky)
Ž

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

   

 

 

* Nehodici se Škrtnčtc



 

 

Příloha k dodatku Č.1 ke SOD 5,190171

REKAPITULACE změnových listů

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Stavba ; Novostavba MŠ Hrabováml. Bažanova

0b|ednatel : Slatmárm vneslo Ostravar/|O HrabovaBazanova 4

Zholovrlel Marys s m” Korejska 8941‘s. TDZ 00 Ostrava Přlvoz

číslo rozpočtu Kategorie Popis Cena Kč bez DPH MP VP

1 MPIVP Kacem zeleně
140 893,08 72 4-H „ZB 213 334,36

2 VP Elektroinstalace , Zemnící pásky
40 736.40 CVC-D 40 736.40

3 MPNP :Zateplení soklú a věnců
47 BWJT 48 175.23 96 073.06

4 MPNP Zemní práce, výměna podloží, uprava vyšky stavby 1 337 862,36 7383 1 11.95 1 720 974,31

5 MPNP Zpevnéné plochy kolem objektu MŠ -140 990,26 “116 58236 277 591,60

6 MP/VP Střecha
995 441,61 —l 153 D45 13 2 098 486177

7 MP Revize AL vyplní otvoni
-200 748.00 7200 748.00 000

& MPNP Revize SDK podhledů
-75 642,60 -l 129 545 Díi 1 053 902.43

9 MP/VF’ Pískoviště
-82 100,55 7298 586 65 216 48600

10 MP Elektrická rolovací mříž
-127 794,96 -‘27 794196 0‘00

11 MPrvP Konstrukce truhlářské - vestavěné skříně 400 354.97 -. 3' 1 014 220,00

Celkem Kč bez DPH = 1 634 699,80 »5 097 105,12 6 731 804,93

 

MORYS s.r.o.

702 00 Ostrava - Přívoz

ředitelství

Korejská 894/9

©

 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo zmény stavby:

— , „ , Číslo sorps/
Novostavba MS Hrabova, 1.1!. Bazanova w _

Ícuslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Q1

_ , . „ , . „ . , . . SO 00 I 1
SO 00 Priprava „země pred zahajemm SP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová. 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz„ 702 00 Ostrava ,IČO; 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, lČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vyhodnocení dřevin zpracovně Ing. Bc. Pavlem Dostálem dne

2.10.2018 (Spí zn. 03960/2018/7) 3 X Objednatel

2) Stavební deník 1x TDS

3) Stavební deník VCP/MP 1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD 1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet MP — rozpočet

8) Změnový rozpočet VCP- rozpočet     
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Pogis:

Dne 18.122019 byly zahájeny Po zahájení prácí na likvidaci vzrostlé zeleně, včetně likvidace vzniklé odpadové dřevní hmoty bylo zjištěno že je nutné

vykácet vzrostlou zeleň ve větším rozsahu. Rozsah prací byl stanoven a zpřesněn předaným protokolem - Vyhodnocení dřevin zpracovane ing. Bc, Pavlem

Dostálem dne 2 10.2018 (Sp. zn, 03960/2018/7), a samostatnou pochůzkou na stavbě za účasti lng, Bc. Dostala. Výše popsaný rozsah byl zpracován do

rozpočtu, který je součástí tohoto ZL.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá stavu vzrostlé zeleně na stavbě Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazně

výstavby při realizaci díla MŠ.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH;

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podíl

Meněprací ZL k celkově Cena navrhovaných VicepraCi Víceprací ZL k celkové

rešeneho ZL .
ceně stavby cene stavby

Cena Měněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

 

-72 441,28 -0,12% 213 334,36 0,36% 140 893,08      

  
en o Vl encni IS zmeny stav y je po kladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny' stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy: které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně “Rozpis ocenění změn položek".

  
 

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré:

    

 





 

íEvidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

- , _, , Číslo SO/PS /

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova /číslo změny SO/Ps:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
02

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - d elektroinstalace—silnoproud   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19112019, číslo smlouvy objednatele: 301319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, ICO: 00845451

 

 

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravské Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace 016-608 Elektroinstalce uzemnění 3 x Objednatel

2) Stavební deník
1 x TDS

3) Stavební deník VCP/MP
1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD
1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet VCP— rozpočet     
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Pří pokládce uložení zemnících pásku dle PD - D16—608 Elektroinstalace uzemnění bylo zjištěno, že množství nutné pro zajištění objektu je výrazně vyšší,

než předpokládal projekt. Skutečné množství uloženého zemnícího pásku neodpovídá množství uvedeném ve výkazu výměr

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci

díla MS.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ vuv
 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více raci Procentuální podíl

Měněprací ZL k celkové . . , y p Víceprací ZL k celkové

. reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 40 736,40 0,07% 40 736,40      

   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek'i

  
 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„ , „ , Číslo SO/PS/

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova /čís|o změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
O 3

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-104 půdorys ŽLB věnce 1.NP,

2.NP; D.1.1-101 půdorys Základů 3 X Objednatel

2) Stavebnídenik 1 x TDS

3) Stavební deník VCP/MP 1 x Zhotovitel

4a) Vyjádření AD 1 x Projektant (autorský dozor)

4b) Vyjádření TDS

5) Fotodokumentace

6) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

7) Změnový rozpočet VCP- rozpočet    8) Změnový rozpočet MP- rozpočet  
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Dne 46.2020 byly zahájeny práce na ŽB konstrukcích věnců a prúvlaků dle PD D. 1.1—104 půdorys ŽLB věnce 1.NP, 2.NP. Pfi kontrole výměr pro potřebné

množství tepelné izolace obvodových pasu a prúvlaku (překladů) byl zjištěn nesoulad potřebného množství oproti výkazu výměr. Tento rozdíl je uveden v

soupisu prací VPC. Dále při kontrole výměr zatepleni soklu (obvodového základového pásu) byl opět zjištěn nesoulad ve výměře oproti nutnému množství

zatepleni obvodu základového pásu. Tento rozdíl je vyčíslen v soupisu prací VCP.

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace - výkaz výměr, neodpovídá skutečnému množství. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při realizaci

díla MŠ,

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl , , , Procentuální podil

, . , , Cena navrhovanych Vicepracn , , ,
MenepraCI ZL k celkove „ „ , VicepraCi ZL k celkove

, reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-48 175,29 -0,08% 96 073,06 0,16% 47 897,77

___—-         
  Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdúvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek",

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

. , _ , Číslo SO/PS /

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova Íčíslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
O4

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část   
 

Smluvní strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele; 501319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1f101 půdorys základů, vedení

kanalizace Revize 02 15.4.2020 3 x Objednatel

2) Stavební deník 1 x TDS

3) Stavební deník VCP/MP 1 x Zhotovitel

4) Zápisy za KD

5a) Vyjádření AD 1 x Projektant (autorský dozor)

5b) Vyjádření TDS

6) Fotodokumentace

7) Laboratorní testy

8) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP

9) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

10) Změnový rozpočet MP- rozpočet   
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Změna výšky monolitického základu - po likvidaci stávající asfaltové plochy, byla polohopisné a výškopisně vytýčena stavba a následně prověřena její

výška («V-0,0) vůči okolním objektům a přípojkám kanalizace. Dále byly provedeny zemní sondy k zjištění základových poměrů při patě základového pásu.

Při těchto sondách v podzákladí byl nalezen systém stávajících drenáži. Na základě těchto zjištění bylo nutné prověstjiný způsob založení byl stanoven

nový způsob založení monolitického základového pásu s upravenou výškou (snížení výšky ze 400mm na 300mm) a byl přidán hutněný podsyp ( 0-90mm s

hutněním na Edef2 min 20Moa - viz KD č.7 a SD VCP/MP 6.3.2020

Výměna stávajícího podloží - po líkvidaci stávající asfaltové plochy, po provedení zemních sond, bylo rozhodnuto o odebrání vzorků stávajícího škváro-

struskového násypu, pro zjištění jeho fyzikálních a chemických vlastností, Následně byly provedeny odběry vzorků, které byly dále vyhodnocovány

akreditovanou laboratoří. V průběhu trvání laboratorního posouzení byli na stavbě dále provedeny geotechnické posudky. Na základě zjištěných výsledků

je nutno provést výměnu za účele ověření nutností výměny výše uvedené podkladní vrstvy. Výsledky laboratorních zkoušek a posudků jsou uvedené v

nříIA-to ink,-dn 7I

Zvýšení základových konstrukcí- Při výškovém vytýčení stavby a zejména při kontrolním měření přípojných míst splaškové kanalizace, byl zjištěn

výškový nesoulad nutný pro provedení spádové splaškové kanalizace. GP zpracoval revizi ležaté kanalizace v podzákladí a revizi přípojky kanalizace. Na

základě této revize, při dodržení minimálního spádu kanalizačního potrubí, došlo ke změně výšky stavby +/-0,0 z 235,700 na +0,25 - 235,950 m.n.m.

Základové konstrukce se doplnili jednou řadou ztraceného bednění +0,25m a plocha pod základovou deskou se doplnila hutněným zásypem s Edef2 min

nm.--

Odůvodnění změny:

Změna výškv monolitického základu - snížení hloubkv založení vzhledem ke stávaiícimu drenážnimu svstému.

Výměna stávajícího podloží- na základě výsledku laboratorních posudků, bylo rozhodnuto o odebráni stávajícího podkladu v celé ploše podzákladí.

Zvýšení základových konstrukcí- změna výšky založení objektu byla nutná pro bezpečné odvedení splaškové a dešťové kanalizace z objektu MŠ a

návazných zpevněných ploch v areálu MŠ.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Procentuální podil , , . Procentuální podíl
. . . . Cena navrhovaných VicepraCí , . ,

MenepraCI ZL k celkove . . , VicepraCí ZL k celkove

. reseneho ZL V
cene stavby cene stavby

 

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

-383 111,95 -0,64% 1 720 974,31 2,87% 1 337 862,36      
 

   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je “Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  
 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

_ , „ , Číslo SO/PS/

Novostavba MS Hra bova, ul. Baza nova lčislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
O 5

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavebni část   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: $01319/2019; čislo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch

Revize 01 29.6.2020 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace TOZPOČYU MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Dne 29.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020.

V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku a návazných obrub.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

Požadavek objednatele.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan'ch Vice raci Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové . „ y p Víceprací ZL k celkové

„ reseného ZL -

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

Cena Méněpraci a Víceprací

řešeného ZL

    -418 581,86 -0,70% 277 591,60 0,46% -140 990,26   

   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dilo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

  
 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

, „ , Čislo SO/PS /

Novostavba MS Hrabová, ul. Bazanova
/číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
06

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavebni část   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; čislo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, lČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Vzorkovací list 009 — střešní krytina, PD D.1.1—106 půdorys

střechy 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpoétu MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Při vzorkování střešní krytiny, byl zjištěn nesoulad skutečných výměr střešní krytiny pultových střech oproti PD a výkazu výměr. Chyba W se týká výměr

skladby pultových střech včetně podkladnich vrstev a bednění. Následně byl zpracován rozdílový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Projektová dokgmentace, včetně výkazu výměr, neodpovídá skutečnému stavu. Tyto práce musí být provedeny pro zajištění další návazné výstavby při

realizaci díla M .

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLlV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více raci Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové . . , y p Víceprací ZL k celkové

. reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

       
-1 103 045,13 -1,84% 2 098 486,77 3,50% 995 441,63    
   

  

|

'
;
Tento Evidenční list zmny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

, , . , Číslo SO/PS /

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova „ _

Í ClSlO zmeny SO/PS:

Nézev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 07

SO 01 I 1
SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavebni část

  
 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o.. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,lČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Vzorkovací list 008 — hliníkové výplně otvorů, Výkresy hliníkových

výrobků
3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD a TDS
1 x TDS

2b) Vyjádření AD a TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP— rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 
Popis:

Při vzorkování hliníkových výrobků, byly dohodnuty konstrukční změny ve způsobu dělení skel, úpravy způsobu otevírání dveřních křídel. Následně byl

zpracován rozdilový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Změny v konstrukci, dělení a úprav způsobu otevírání dveří hliníkových výplní, byly navrženy v rámci optimalizace způsobu používání, údržby a možné

snadnější výměně případných poškozených skel či rámu.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil , , , Procentuální podíl

, - , Cena navrhovanych VlcepraCI . , ,

MenepraCI ZL k celkové . . , VicepraCi ZL k celkove

, reseneho ZL _

cene stavby cene stavby

Cena Méněprací a Vícepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-200 748,00 -0,34% 0,00 0,00% -200 748,00      

    ento Vl encni ist změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě 0 dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  

 

 
Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavbyi

„ , „„ , Číslo SO/PS/

Novostavba M$ Hra bova, ui. Bazanova -, „

lolslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 08

SO 01 I 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavebni část

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová. Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020

3 x Objednatel

2a) VyjádřeníAD 1 x TDS

2b) VyjádřeníTDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace TOZPOČ'U MPÍVCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP— rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

V pruběhu stavby byla projednána změna konstrukcí SDK podhledů v celém objektu MŠ. Tato změna je zakreslena v revizní PD D.1.1-115 Výkres podhledů

1.NP Revize 05 z 3.6.2020. Následně byl zpracován změnový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Upravy podhledů byly vyvolané zpřesněnim skladby podhledu a konstrukce střešního pláště pultových střech.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

P , . '| , , ,

. rocentualm pod: , Cena navrhovaných Víceprací *Procenlualní podíl ,
Menepracn ZL k celkove . . , VicepraCí ZL k celkove

. reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena Měněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

 

-1 129 545,03 4,89% 1 053 902,43 1,76% -75 642,60      

    
  en o VI encnl Ist zmeny stav yje po a cm pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  
 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

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

SO 01 Dětské hřiště, JTSÚ — a Dětské hřiště

 

Číslo SO/PS/

/ čislo změny SO/PS:

SO 08 I

Číslo změny stavby:

09

 
 

zhotovitele: 190171 :

Zhotovitel:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: SO1319/2019; číslo smlouvy

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, lČO: 62305433

JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 OO Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:

Revize 01 29.6.2020

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

 

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch

3) Rekapitulace rozpočtu MPNCP

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

  

Počet paré: Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Odůvodnění změny:

Dne 296., byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V

této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku, návazných obrub a rozměrů piskovišť. (Zmenšení výměr)

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpraci a Viceprací

řešeného ZL

  -298 586,65 
  

 -0,50%  216 486,00  0,36%

ento videnční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 -82 100,65

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

 
Číslo paré:

 
 

 

 

  

 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

, , v , Číslo SO/PS/

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova „ _

/ CISIO zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 O

SO 01 / 1
SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavebni část

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: SO1319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace D.1.1. — 102A Pudorys 1.NP revize A 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS
1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace VOZPOČÍU MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Popis:

Dne 29.6.2020, bylo rozhodnuto o neprovedení roletových žalůzii v m.č. 1.45 jídelna do 1.43 mytí nádobí a 1.44 výdej jídel. K této změně byl vyhotoven

odpočtový rozpočet, který je přílohou tohoto změnového listu

Odůvodnění změny:

Tato změna byla vyvolána úpravou provozních vlivů při výdeji jídel a příjmání nádobí.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan 'ch Více rací Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové . . , y p Víceprací ZL k celkové
_ reseneho ZL „

cene stavby cene stavby

Cena Méněprácí a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-127 794,96 -0,21% 0,00 0,00% -127 794,96      
   Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

  

 

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 





 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby:

„ , . , Číslo SO/PS/

Novostavba MS Hrabova, ul. Bazanova
Íčislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
1 1

SO 01 / 1

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: 801319/2019; číslo smlouvy

zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava „IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1. 702 00 Ostrava—Přívoz, IČO: 27814742

 

Přílohy:
Počet paré: Příjemce :

1) Projektová dokumentace - D.1.1-131 Výpis prvků_20200622_03

01 20.6.2020 Revize 7 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x TDS

2b) Vyjádření TDS 1 x Zhotovitel

3) Rekapitulace TOZPOČÍU MP/VCP 1 x Projektant (autorský dozor)

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

    
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Popis:

Dne 22.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace D.1.1-131 Výpis truhlářských prvků_20200622_03-4 01 20.6.2020 Revize 7. V

této revizi byla zménéna konstrukce vestavěných skříni T26 - 29 - úpravy rozměrů a hloubkyjednotlivých sestav. Dále byl změněn i počet dotykových

interaktivních tabulí ze čtyř na 1ks - viz. přiložená revize truhlářských prvků.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná způsobem využíváni vnitřních prostor, včetně vnitřního vybavení vestavěným nábytkem.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl Cena navrhovan'ch Více raci Procentuální podíl

Méněprací ZL k celkové „ - . V p Vicepraci ZL k celkové
, reseneho ZL .

cene stavby cene stavby

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

 

-1 315 074,97 -2,20% 1 014 220,00 1,69% -300 854,97         
    

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny 3 avby jť'Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré:

   
 

 




