ZMENOVÝ LIST č. 1
k Zmluve o dielo
evidenčne číslo Objednávateľa: MAGSP1500002
evidenčne číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a postupom podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 8.4.2015 na stavbu:
Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ:

„Združenie ET R-S 2014"
zastúpené na základe zmluvy o združení
vedúcim členom združenia
TSS GRADE a.s.
Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Stavebný dozor:

SGS Czech Republic, s.r.o.,
K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

1. Popis zmeny
Zmena č. 1: SO 120 Modernizácia električkovej trate
Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124 za medzerovitý (drenážny betón)
MCB C8/10STN 73 6124-2.
Zmena č. 3: SO 120 Modernizácia električkovej trate
Návrh upevnenia koľajníc v zmysle predloženej a schválenej dielenskej dokumentácie.
Zmena č. 4: SO 120 Modernizácia električkovej trate
Pokyn Objednávateľa na menej práce na SO 120 – zámena zábran proti parkovaniu za zeleň.
Zmena č. 5: SO 120 Modernizácia električkovej trate
Doplnenie kompozitnej hrany v zmysle schválenej dokumentácie Zhotoviteľa.

Opravy výkazu výmer:

PS 410 Cestná a svetelná signalizácia
SO121.1 Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN

Oprava výkazu výmer je podmienená z kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v
elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných
podkladov v procese verejného obstarávania.
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2. Predpokladaná hodnota zvýšenia alebo zníženia Zmluvnej ceny
ZoD - zmluvná cena

3 278 110,00 € bez DPH
655 622,00 € DPH
3 933 732,00 € s DPH

ÚPRAVY ROZPOČTU:
Zmena č. 1.
Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124
za medzerovitý (drenážny betón) MCB C8/10STN 73 6124-2.
Bez dopadu na rozpočet
Zmena č. 3.
Spresnenie spôsobu upevnenia koľajníc v pevnej jazdnej dráhe
(SO 120): dopad na rozpočet: (mínus) -11 632,94 € bez DPH
Zmena č. 4.
Vypustenie zábran pre parkovanie (SO120): dopad na
rozpočet: (mínus) -501,67 € bez DPH

0,00 € bez DPH

-11 632,94 € bez DPH

-501,67 € bez DPH

Opravy výkazu výmer.
Úprava rozpočtu VV - výpočtové chyby v sumároch (PS 410,
SO 121.1): dopad na rozpočet - suma navyše zarátaná:
(mínus) - 24 569,89 bez DPH

-24 569,89 € bez DPH

úpravy rozpočtu (1., 3., 4. a Opravy VV) - zníženie ceny

-36 704,50 € bez DPH

úpravy rozpočtu ZoD celkom

-36 704,50 € bez DPH

úpravy rozpočtu ZoD celkom

-44 045,40 €

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH
DPH
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH

s DPH

3 241 405,50 EUR
648 281,10 EUR
3 889 686,60 EUR

Zmena č. 5.
Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane
zastávok električiek (SO 121)

34 485,85 €

bez DPH

Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane zastávok električiek (SO 121) v sume 34
485,85 € bez DPH, 41 383,02 € s DPH, bude z dôvodu neoprávnenosti výdavku
zo zazmluvnených prostriedkov nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného
programu Doprava pre daný projekt v plnej výške hradené objednávateľom a nebude
spolufinancované z prostriedkov NFP z fondov EÚ.
3.Dôvod zmeny
Zmena č. 1
Zhotoviteľ sa rozhodol zabudovať medzerovitý (drenážny betón) STN 73 6124-2 MCB C8/10
z dôvodu skvalitnenia električkovej trate. Zhotoviteľom navrhnuté technické riešenie ovplyvnilo
zrýchlenie montážnych prác, a tým celkovú lehotu výstavby.
Zmena č. 3
Navrhnutý systém W Tram je bežne používaný v rámci EÚ a zároveň aj zabezpečuje dlhodobú
bezúdržbovosť trate. Systém upevnenia koľajníc na železobetónovej doske pevnej jazdnej
dráhy v uzloch upevnenia systémom W-tram je štandardné moderné upevnenie koľajníc
mestských dráh zabezpečujúce stálu polohu koľaje a jej konštrukčného a geometrického
usporiadania.
Zmena č. 4
Pokyn na menej práce zo strany Objednávateľa na menej práce.

Zmena č. 5
Zhotoviteľ postupoval v zmysle súťažných podkladov a technickej správy, v ktorej je uvedené,
že zhotoviteľ má navrhnúť riešenie kompozitnej hrany v mieste zastávok tak, aby spĺňala
technické a bezpečnostné podmienky. Technické riešenie bolo schválené Objednávateľom
a správcom trate.
Opravy výkazu výmer:

PS 410 Cestná a svetelná signalizácia
SO121.1 Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN

Oprava výkazu výmer je podmienená z kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v
elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných
podkladov v procese verejného obstarávania.
4. Prílohy k Zmenovému listu

Príloha č.1 - Zmena č. 1
Návrh na zmenu č. 1 zo dňa 17.7.2015
Otázky a odpovede v rámci verejného obstarávania
Dokument k vybraným technológiám cestného staviteľstva
Porovnanie vlastností medzerovitého betónu SCI
Oznámenie č. 1 zo dňa 24.6.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 8 zo dňa 20.7.2015
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 1 zo dňa 29.6.2015
Cenový dopad na zmenu č. 1
Príloha č.2 - Zmena č. 3
Návrh na zmenu č. 3 zo dňa 17.7.2015
Záznam zo zasadnutia Výrobného výboru zo dňa 16.6.2015
Oznámenie č. 3 zo dňa 6.7.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 9 zo dňa 20.7.2015
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 3 zo dňa 16.7.2015
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa
Cenový dopad na zmenu č. 3
Rozbor ceny položka č. 167 a 168
Príloha č.3 - Zmena č. 4
Návrh na zmenu č. 4 zo dňa 17.7.2015
Pokyn Objednávateľa listom zo dňa 17.6.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 3 zo dňa 20.7.2015
Cenový dopad na zmenu č. 4
Príloha č.4 - Zmena č. 5
Návrh na zmenu č. 5 zo dňa 18.8.2015
Oznámenie č. 6 zo dňa 4.8.2015
Súhlasné stanovisko MDPT SR
Súhlasné stanovisko prevádzkovateľa trate
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 5 zo dňa 18.8.2015
Cenový dopad na zmenu č. 5
Príloha č.5 – Oprava výkazu výmer
Pokyn k vydaniu zmenového listu a oprave výpočtov vo výkaze výmer zo dňa 28.8.2015
Upravený výkaz výmer s cenovým dopadom
5. Záverečné ustanovenie

Zmenový list č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. (evidenčné číslo

Objednávateľa: MAGSP1500002 a evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001) zo dňa
8.4.2015 vrátane Zmenového listu č.1. Ostatné ustanovenia neupravené týmto
zmenovým listom zostávajú v platnosti bez zmeny.
Zmenový list č. 1 je vyhotovený v ôsmich origináloch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia, Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Stavebný dozor obdrží dve
vyhotovenie.
Zmenový list spracoval dňa:

Ing. Dušan Chovanec
vedúcim členom združenia
TSS GRADE a.s.

Ing. Marek Choma
vedúcim členom združenia
TSS GRADE a.s.

Zmenový list vydal dňa:

Ing. Miroslav Kohút
stavebný dozor
SGS Czech Republic, s.r.o.,

Zmenový list prijatý v Bratislave dňa :

Ing. Tatiana Kratochvílová
Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava

