Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

/ číslo Změny SO/PS:

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

Číslo ZBV:

222/1

Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.1

0,00

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.2

0,00

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.3

0,00

0,00

0,00

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.4

0,00

78 618,96

78 618,96

část ZBV č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4.5

0,00

0,00

0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných
a Změn kladných celkem

4

0,00

78 618,96

78 618,96

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.
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Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

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

4

222/1

Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Strany smlouvy o dílo číslo: 1680/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.€ .2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídle m Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5, IČ: 60838744
Přílohy Změnového listu:

Paré č.

Příjemce

1. Krycí list

1

počet listů

1,2

Objednatel

2. Změnový list

1

počet listů

3

Zhotovitel

3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací

1

počet listů

4

Projektant

4. Rozpis oceněni Změn položek

1

počet listů

5

Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin

1

počet listů

6. Přehled dalších dokladů

1

počet listů

18

počet listů

Další doklady
/A W-í

- _

^L

Z.

Iniciátor změny: Objednatel
Popis a zdůvodněni Změny.__________________

Doplnění svodidel
Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdiby osazení betonových svodidel výšky 1,0m (doklad č.11). Požadavek
vychází zjednáni se zástupci příměstské autobusové dopravy firmy ROPID, kteří žádají umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z
důvodu velkého množství autobusových spojů vedených po komunikaci II/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. (příloha č. 8) uvádí, že na základě
vyvolaných opatření pro zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových svodidel) souhlasí s přejezdem autobusů na mostě. Navržené
opatření je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem objednatele a TDI v rámci prohlídek stavby viz zápisy SD (doklad č.9) a v rámci
kontrolního dne (doklad č. 10)
Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby a nevyvolá další změny.

Uvedená změna je nezbytná pro zajištěni bezpečnosti provozu. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek zařazeny do Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou k dokončení.
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných

Cena navrhovaných Změn kladných

0,00

78 618,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

78 618,96

78 618,96

Dřamvcl Paulenlka■

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Kajel-Přánkota

Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.

jméno

Ing. Martin Havlík

Stavební dozor:

jméno

Bc. Tomáš Kučera

da,um

Supervize

jméno

XXX

datum

jméno

Miroslav Dostál

jméno

Jan Boček

da,um 2^//* / f

Zástupce Objednatele: KSÚS SK

vedoucí mostních techniků

mostní technik

podpis

datuVr,//.

yy

podpis

podpis

A r<

datum

podpis

fí

n

podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový

list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

datum

podpis

—Ing.Karal-Ěranketa
Zhotovitel

STRABAGéno
IČ: 60838744
(242)

______ /
Číslo paré:

STRABAG a.s.

KacmvawM,

podpis
Ing, Irena Sedmíková

imjuu

wantis

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4
Název Stavby:
Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

222/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
Údaje v Kč bez DPH
Poznámka: _
. . _ ...............
Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

299 986,46

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

2

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích
Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v
' předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích
Změnách a ve
Smlouvě

3 - zadat

4 - zadat

5=1+3+4

6=5-1

stavební/montážní práce

0,00

0,00

299 986,46

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

7

údaje v Kč bez

Cena navrhovaných
Změn kladných na
SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k
ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

8 - zadat

9 - zadat

10=4+9

11=10/1

0,00

78 618,96

78 618,96

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn
záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

13=3+8

14=1+13+10

0,00

378 605,42

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Přemysl Paulenka
souhlasím

4ng:Karel "Frankota

Projektant (autorský dozor):
Pontex s.r.o.

Stavební dozor:
Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

26,21%
Údaje v Kč bez DPH

stavební/montážní práce

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

dph

Cena navrhovaných
Změn záporných na
SO/PS

stavební/montážní práce

12

0,00

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Petr Heinrich

Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
po této Změně oproti této Změně oproti ceně
ceně SO/PS dle
SO/PS dle Smlouvy v
Smlouvy
%
15=14-1

78 618,96

16=15/1

26,21%

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo : 4
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1
skupina změn 4

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby
Číslo a název rozpočtu: SO 222
Poř. č.
pol.
1

Množství

Název položky

Kód položky

m.j.

ve
Smlouvě

2

3

4

5

Množství

Množství

ve Změně

rozdílu

6

7

Cena za m.j.

v
Kč
8

9 Ostatní konstrukce a práce

14

911DC1

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2
VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ

M

14,00

28,000

14,000

5 615,64

Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč
v Kč
Kč
Změně v Kč
9

10

11

12

Podíl cen

Rozdíl cen

celkem v

Kč

13

78 618,96

157 237,92

78 618,96

100,00%

78 618,96

0,00

78 618,96

157 237,92

78 618,96

100,00%

PodpÍS

Za Objednatele:

'f'/ •

14

0,00

Přemysl Paulenka

Datum:

%

78 618,96

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují
zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

celkem v

Datum:

Jan boček, mostní technik

J7..

j

PŘEHLED ZAŘAZE

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně
DPH

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů
19 251 443,75
19 383 599,65

23 454155,57

0,00%

5=(28/1 )*100 Sledován* záměny položek (Skupina 2)

0,0(1%

40=(19/1)*100

Zmt««y

íůj.o"'*

. pro podstatnou změnu cro
me § 54. adsi’ (5j p'sm b]

8=1*0,3

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

132 155,90

Sledovaní limitu 30 ■<. - součet Skupiny 3 4 Skupiny 4

0 69%

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

5 775 433,13

100,69%

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1}

Sledováni ' n.itu

6=32+36

-2.61\

-1 Vyhrazené změny (Doměrky)
dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

r

so

ZBV č.

16

17

Název SO/PS / předmět Změny

18

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22

mostu

Změny záporné
(zadávat se
Změny kladné
znaménkem
mínus)
19=23+26+29+33

- 503 346,66

20=24+27+30+3
4+37+39
635 502,56

Zámérid poioí^k
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134*2016

Hodnota ZBV

Změny
záporné
(zadávat se
znaménkem
minus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a
Změn kladných

Změny
záporné
(zadavat se
znaménkem
minus)

Změny kladné

21=19+20

23

24

25=23+24

26

27

132 155,90

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

na i
záj>om
Zmž *i kli

201

1

Most Jirny / osazení vodících stěn z betonových dílců

556 883,60

556 883,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.1

219

2

Most Svémyslice / neprovádění prací na mostě

- 297 349,07

0,00

- 297 349,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,1

220

3

- 205 997,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,1

4

0,00

0.00
78 618,96

- 205 997,59

222

Most Měšice / neprovádění prací na mostě
Most Zdiby / osazení vodících stěn z betonových dílců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

Poznámka*.

0,00

78 618,96

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,í

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Siránká

Příloha č. 5

JMÉN DO SKUPIN

B9=(32A/1)'1OQ

10=(36A/1f100

Sledování limitu 50 %
Skupina 3
Sledování limitu 50 %

2,61%

12=(37/1 )*100

Sledování limitu 15 %

0,00%

3,30%

13=37

Sledování limitu 149 224 000 Kč

0,00

1 138 849,22

14=149224000-37

Skupina 4

Suma absolutních hodnot
Změn kladných a Změn
1OA=32A+36A
záporných pro Skupinu 3 a

149 224 000,00

Skupinu 4
11=1*0,5

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

9 625 721,88

Změny nepředvídané
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny
Suma absolutních Změny záporné
Suma Změn
Procentní
záporné
hodnot Změn
(zadávat se
ýýjÁd^ní
záporných a
(zadávat se Změny kladné
kladných a Změn
znaménkem
Změnykladné Změn kladných
znaménkem
záporných
minus)
mínus)
31=(30/1)*100

lOzoMolB

0,00

0,00%

>503 346,66

0,00

0,00%

0,00

0,00

29
- 503 346,66

0,00

503 346,66

-5-

Změny nezbytné
(dle §222 odst. (5) zákona Č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis
Změny neměnící celkovou povahu
veřejné zakázky (dle §222 odst. (4)
zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny
kladné

Procentní
vyjádřeni
Změny kladné

34

Suma Změn
záporných a
Změn kladných

35=(34/1)*100

36=33+34

0,00

635 502,56

3,30%

635 502,56

0,00

556 883,60

2,89%

556 883,60

33

Suma
Změny de minimis
absolutních
(15% nebo
hodnot Změn
limit 149 224 000
kladných a Změn
Kč)
záporných
36A=ABS(33)+34

37

limit 15%

38=(37/1)*100

0,00

0,00%

556 883,60

0,00

0,00%

635 502,56

- 297 349,07

0,00

0,00%

-297 349,07

297 349,07

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

- 205 997,59

0,00

0.00%

-205 997,59

205 997,59

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

|

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

78 618,96

0,41%

78 618,96

78 618,96

0,00

0,00%

I

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

12

32A=ABS{29)+30

-4-

Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV:

4

Název a evidenční číslo stavby:

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

Provedení neodkl. opatření k zajištění bezp.provozu-22 mostů

Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

222/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad

07 Rozpis položek celého SO po změnách
08 Vyjádření AD - firma Pontex s.r.o.
09 Zápis SD ze dne 28.6.2019
10 Zápis z KD č. 15
11 Žádost objednatele o změnu
12 Oznámení - změna sídla STRABAG a.s.

ANO
(počet listů)
doplnit počet listů
dokladu
6
1
1
7
2
1
y

|Počet listů celkem

18 V/

NE - Uloženo
doplnit kde je dokumentace k
dispozici k nahlédnutí

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Most ev.Č. 101-075a v obci Jirny

____________ SO 222

Číslo a název rozpočtu: SO 222
Por.

č. pol.

Kód položky

celkem
Název položky

3

1

Množství ve

Množství ve

Množství

Cena za m.j. v

Cena celkem ve

Změny záporné v

Smlouvě

Změně

rozdílu

Kč

Smlouvě v Kč

Kč

Kč

Změně v Kč

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T

5,28

5,280

0,000

187,19

KPL

1,00

1,000

0,000

40 947,36

m.j.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1

2

014102 POPLATKY ZA SKLADKU
železobeton
2,5*2,11=5,2750 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.
POMOCPŘÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlŠf REGULACI A OCHRANU
02720
DOPRAVY

Změny kladné v Cena celkem ve

Rozdíl cen

celkem v

Podíl cen celkem
Kč

13

v

%

14

170 042,47

0,00

0,00

170 042.47

0,00

0,00%

988,36

0,00

0,00

988,36

0,00

0,00%

40 947,36

0,00

0,00

40 947,36

0,00

0,00%

DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních
na mostě
rozsah DIO:
na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele + zúžení jízdního pruhu

zahrnuje-veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními.
02750R POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými
zařízeními
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁČE DIAGNOSTIKY KONŠTRUKCTnÁPOVRCHU
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného
materiálu

17548,871

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE____________
VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP

Ťoóoj

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRÁCÓVANi RDS

ŤoooT

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

1,000|

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním
formátu) v požadovaném počtu
________
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
mimořádná prohlídka po skončeni oprav

KUS

29 248,12|

0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neoďkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

■

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

SO 222

Číslo a název rozpočtu: SO 222

Por.
č. pol.

Název položky

Kód položky

2

1

celkem

3

Množství ve

Množství ve

Množství

Změně

rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve

Smlouvě

Smlouvě v Kč

Kč

Kč

Změně v Kč

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M2

10,00

10,000

0,000

100,16

M2

20ŤX)

20,000|

0,000

33,17

M3

0,11

0,110

0,000

23 167,60

m.j.

Změny záporné v Změny kladné v Cena celkem ve

Rozdíl cen

celkem v

Podíl cen celkem
Kč

13

%

v

14

položka zahrnuje:
-úkonydle ČSN 73 6221

9

10

11

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
1 Zemní práce
111208 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM
vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku
vč.případného štěpkování
podél mostu - 50%
10*2*0,5=10,0000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a
veqetace
chodníky
2*10*1,0=20,0000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s
výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
3 Svislé konstrukce
317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C 30'37 (B37)
zabetonování říms v místě vybouraných kapes u sloupků zábradlí
3*0,15*0,5*0,5~0,1125 [A]

1665,00
1 001,60

0,00
0,00

0,00
0,00

1 665,00
1 001,60

0,00
0,00

0,00%
0,00%

663,40

0,00

0,00

663,40

0,00

0,00%

2 548,44
2 548,44

0,00
0,00

0,00
0,00

2 548,44
2 548,44

0,00
0,00

0,00%
0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

____________ SO 222____________

Číslo a název rozpočtu: SO 222
Kód položky

i

2

celkem
Název položky

3

položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru pří jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně,
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích
prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí
a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů,
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolace proti zemní vlhkosti v částech, kde
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných
... LBfQUdŮ___________________________ .__________________________________
7 Přidružená Stavební výroba
'
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM JEDNOVRST
pasivační nátěr___________________________________________________
50% plochy odstranění
celk. plocha podhledu NK: 2,75'12=33 m2
30% plochy NK
0,5*(33*0,3)=4,9500 [A]____________________________________________
- položky nátěrů zahrnují kompletní, povlaky (i různobarevné), včetně
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. _________
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NATEREM VÍCEVRST
stávající dvoumadlové zábradlí - dl. 10m
10*0,8=8,0000 [A]

Množství ve

Množství ve

Množství

Cena celkem ve

Změny záporné v

Změny kladné v

Cena celkem ve

Smlouvě

Změně

rozdílu

Smlouvě v Kč

Kč

Kč

Změně v Kč

5

6

7

9

10

11

12

10 164,92
2 490,20

10 164 92
2 490,20

Rozdíl cen

celkem v
13

Kč

Podíl cen celkem
v

%

. 14

0,00%
0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

SO 222

Číslo a název rozpočtu: SO 222

celkem

Por.
Kód položky
č. pol.

Množství ve

Množství ve

Množství

Cena za m.j. v

Cena celkem ve

Změny záporné v

Smlouvě

Změně

rozdílu

Kč

Smlouvě v Kč

Kč

Kč

Změně v Kč

4

5

6

7

8

9

10

li

12

M

14,00

28,000

14,000

15

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všechdílů betonového svodidla včetně spojovacích
prvků
- osazení svodidla
- přechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní závěr
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu
ŘEZÁNÍ
OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 700MM2
919154

KUS

50,00

50,000

0,000|

86,57

16

výměna částí zábradlí
50=50,0000 [A]
položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob
provedení
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

KG

100,00

100,000

0,000|

187,19

1

14

Název položky

3
- položky nátěru zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně
úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a
nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a
splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
9 Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRZ H2VYS I.OM- DODAVKA A
0
911DC1
MONTÁŽ

2

m.j.

5 615,64

Změny kladné v Cena celkem ve

Rozdíl cen

celkem v

Podíl cen celkem
Kč

13

%

v
14

115 565,63

0,00

78 618,96

194184,59

78 618,96

68,03%

78 618,96

0,00

78 618.96

157 237,92

78 618,96

100,00%

ZBV č.4:2x krajní náběhový díl 4m, 1x středový 6m

výměna částí zábradlí
100=100,0000 [A]

4 328,50 |

0,001

0,00

4 328,50

0,00

0,00%

18 719,001

0,00|

0.00

18 719,00

0,00

0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat k zajištění bezp.provozu-22 mostů

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

____________ SO 222____________

Číslo a název rozpočtu: SO 222

celkem
Název položky

Kód položky

__ _____________________

3

- dílenská dokumentace, včetne technologického předpisu spojování,

17|

- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská
(včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných
úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i
doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních
opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně
dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a
pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod
izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-fi částí jiné konstrukce, jejich
úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce
nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem
nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětmosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem
výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky
,íešiě..Qbsa|^ie například;-...:_____________________
966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
vč.odvozu na místo určené investorem______________________ _________
výměna částí zábradlí
100*0,001-0,1000 [A]__________________

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných
předpisů
_____________ _________________________ _________
VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO
967168

20KM:

Množství ve

Množství ve

Množství

Cena celkem ve

Smlouvě

Změně

rozdílu

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Změny kladné v Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v

Podíl cen celkem

Rozpis ocenění Změn položek - celkem
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PSJ

Evidenční číslo a název stavby: Provedení neodkl. opat, k zajištění bezp.provozu-22 mostů
Číslo a název SO/PS: Most ev.č. 101-075a v obci Jirny

SO 222

Číslo a název rozpočtu: SO 222

celkem

Poř.

Název položky

Kód položky

m.j.

č. pol.
2

i

3

4

Množství ve

Množství ve

Množství

Cena za m.j. v

Cena celkem ve

Změny záporné v

Smlouvě

Změně

rozdílu

Kč

Smlouvě v Kč

Kč

Kč

Změně v Kč

5

6

7

8

9

10

11

12

Změny kladné v Cena celkem ve

Rozdíl cen
celkem v

Kč

13

Podíl cen celkem
%

v
14

odstranění nesoudriných čistí
celk. plocha říms: 10*1,0=10 m2
celk. plocha podhledu NK: 2,75*12=33 m2
v průměru tl.150mm, 100% plochy říms; v průměru tl.50mm,30% plochy
NK
0,15'10,0+0,05'33,0'0,3=1,9950 [A]
římsy - vybourání kapes u sloupků zibradll
3'0,15'0,5'0,5=0,1125 [BJ
Celkem: A+B=2,1075 [C]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami
včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického
předpisu a z platných předpisů

I

I

|

Celkem

I

I

I

I

I

I

299 986.46|

0.001

78 618.96|

378 605,421

78 618,96|

26.21%|

Ponta, spot ® r.o., Berné 1658,14714 Praha 4

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11
CZ-150 21 Praha 5-Smíchov

Č.j.
Datum
Vyřizuje

: PX
: Praha, 27.5.2019
: Ing. V. Vodička

Wc:.........

fitosňLl^

tel.:

e-mail:

a. most 608-005..!^

Na základě provedených opatření na zabezpečení provozu (dodatečně osazená betonová svodidla),
souhlasíme s přejezdem autobusů na mostech ev.č. 608-004.. 1 a ..2
a 608-005.. 1 a ..2.

S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel

IČO: 40763439,
Bankovní spojeni:

POWTRX spoj, s f.<
4658.147 Mfeata <
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Zápis z 15. kontrolního dne stavby a 15. KD KOO BOZP
Pmvsdení neodkladných opatření k zajištění bezpečností provozu potí
nadj&dy - 22 mostů

Seznam účastníků je wetten v pffloze č. H - F.04.00.01 Prezenční listin®
XT^ran tKont£ rolníh
Á Ct' ■ o dre
ft
í. Kontrol® ótolů z minulého KĎ
2. Zpráva zhotovtefe o průběhu výstavby:________
... a) plnění věcného harmonogramu_________ _____ __
b) popis provedených prací '
_ ____
c) ftenM plnění
• dfpfeďávéníRMi..................... ......
®) fotodokumentace______ ____
Ó (doplnit podle konkrétní šfaac®)
3. Kontrola kvality:
_____ ______________
a) zptáva o hodnoceni kvalHy za uplynulé období
b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Rtené
__ _ _______________ _
6. Nové úkoly _____________________________
7. Závěr

1

•í. řto®troigí fi®ÍĎ z MÍnufeh© R&
lútaí ítew
Sku«<®fw®8(®«fn)í ifltofe
Btff
0.1
Nejpozdéji do 28-tí dnů po doručení oznámení dat® zahájení prací Neprodleni Z
pfedá zhotovitel objednateli aktualizovaný program prací včetně
harmonogramu pro četou stavbu.
0.2
Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli a TDI
Průběžně. Z
rozhodnutí o uzavírce a odsouhlasený projekt DIO.
0.3
Zhotovitel osadí na začátek i konec stavby informační tabule v '
Průběžně. Z,0
souladu s® závazným vzorem KSUS a dáte na stavbu viditelně
umístí ttítek STAVBA POVOLENA z platného steveWto povelení
(zail® objednatel).
0.4

Dokumentaci TePř a KZP bude schvalována dl© SSD.

průběžní

0

0.5

TD! upozorňuje, že tez řádně odsouhlasených TePř včetně KZP
(viz bod 0.5) nedá zhotoviteli souhlas k zahájení prací. RDS bude v
konceptu předkládána objednateli/TDI k připomínkování dte SSD.
Zhotovitel přectoií vždy do pálku Týdenní plán práce.
Na základ® požadavku objednatel® jsou určeny tyto odstíny RAL:
RAL 5015 (Nebeská modrá) ■= vrchní nátěr zábradlí a svodidel;

průběžně

Z

Průběžně
Trvale
platné

Z
Zhotovitel

0.6
2.1

Odstín ,
RAL

Krajská správa a údržba silnic
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.
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M

závěrů, ložisek.
5.1

Zábradlí
SO201 •

Demontované zábradlí mostu ev. č. 101-075a bude dle pokynu
investora uloženo k dalšímu využití v areálu údržby KSUS,
cestmfetrovství Mechov.

Průběžně
Zhotovitel

Zhotovitel

6

&žpfooh<novfteie0 průběhu

a) plnění věcného harmonogramu Stavební práce jsou v souladu s odevzdaným harmonogramem.
b) popis provedených prací
SO 201 - Most ev. í. W«WSa v ©fed Jimy
Zařízení staveniště. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Odstranění
nesoudržných části. Pasivačn! nátěr. Výroba zábradlí. Osazení zábradlí
Oprava porušeného obrubníku. Osazení betonových vodících dílců výšky 50
cm, na obou stranách ukončené náběhy s žMočemými výstražnými pruhy.
Úprava svodidel na levé straně mostu (směr ze Záp na Jimy) - zkrácení
pásnice svodidla pm zajištění průchodu chodců. Akustické trasování a
odstranění nesoudržných část! konstrukcí
S&2&2 U@st @v.& 24S404 pňns železniční vlečku v obci Čelákovic®
Osazení DIO uzavírky mostu. Čištění krajnic od nánosů. PKO zábradlí.
Sanace nosné konstrukce, dobetonávka říms.
SO203 Most wx. 145=00® za obcí Mashov
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin
nosníků. Pasivační nátěr. Vyčištění krajnic cd nánosů - odstranění itívvšri v
okolí mostu. Vybourání částí konstrukcí žeíezobet. mimo jízdní pruhy D11 podhled NK, opery a pilíře. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy
D11 - podhled NK, opěry a pilíř®. PashreSní nátěry očištěné betonářské
výztuže mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, opěry a pílím. Revize
stávajícího odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osazení
nových svodů odvodňovačů.
SO 2M ~
®vJu 2T6-MB př&s tnť Prsíhsi-Tum&v za obci BsAev n. J.
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Výluka na
neelektrifíkované trati. Akustické trasování a vybourán! částí konstrukcí
železobetonu - podhledu a boku NK a říms. Očištění a pasiva&ií nátěry
betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení
nových svodů odv&dň&vačů. Čištění krajnic a říms mostu, osazení nových
svodů odvodňovačů, oprava a PKO na mostního zábradlí, osazen!
betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy
s žlutočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO n@ mostního zábradlí.
SO 20S - Most
(MMM8 ptfes D1& za obcí Sfátá Boleslav
Odstranění křavín, štěpkování a odvoz m skládku. Osazení DIO na D10 (1/2
mostů). Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištěn! a pasivační nátěry betonářské
výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Osazení betonových .
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s
žUočemými výstražnými pruhy. Oprava a PKO na-mostního zábradlí, posun
jedné strany betonových svodidel se zachováním průjezdného profilu na
mostě 7m, čištění krajnic, říms a uličních vpustí na mostě, osazení nových
svodů odvodňovačů. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
SQ 20S - Most w.ž. OTMŽf ® pfes ©W pfisd obcí Benátky
Jt^nu
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika % mostu z
uzavírky PORR. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí
železobetonu - podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění a pasivačni
nátěry betonářské výztuže. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků.
Akustické trasování a odstranění nesoudržných částí konstrukcí. Osázení
nových svodů odvodňovačů.
§0 207 = M&st <av,Č. 0103^2 přes DW před
Zápy
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Diagnostika % mostu z
Krajská správa a údržba silnic
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■wfcty ČOLAŠ. Výšková úprava obrubníků - příprava pro osazení
betonových vodících dílců. Osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm,
na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhled
NK a části říms. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže. Revize
stávajících odvodnění dutin nosníků. Oprava a PKO na mostního zábradlí
SO 263 - Most ev.č.2451-1 přes Dl 6 za obcí Stará Boleslav
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na
zábradlí. Osazení DIO na D10(1/2 mostu). Akustické trasování a vybourání
částí konstrukcí železobetonu-podhledu a boku NK, říms a pilířů. Očištění
a pasivačnl nátěry,betonářské výztuže. Revize stávajících odvodněni dutin
nosníků. Oprava a PKO. na mostního zábradlí. Čištění krajnic a říms mostu
SO W - K&st w.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží
Očištění zábradlí a provedení nátěru v místě nové protidotykové stěny.
Vybourání částí konstrukcí železobet.-podhled NK a pilíře, boky opěrných
zdí, podhled, boky a části říms. Očištění betonářské výztuže - podhled NK a
pilíře, boky opěrných zdí, podhled, boky a části říms. ■ Pasivační nátěry
očištěné betonářské výztuže - podhled NK a pilíře, boky opěrných zdí,
podhled, boky a části říms. Osazeni DIO uzavírky mostu. Zajištění výluky
trati obou kolejí. Demontáž plechů stávající protidotykové ochrany. Odvoz a
likvidace materiálu. Čištěni krajnic a říms mostu. Vyřízení omezení na mostě
pm provedení oprav. Oprava a PKO na zábradlí, výměna kotevních profilů a
ochranných plechá. Revize stávajícího odvodnění dutin nosníků. Akustické
trasování a odstranění nesoudržných částí opěrné zdi. Montáž nových
vlnitých plechů.
SO216 lítost
24S5-2si pfisd obcí Výšehatovíc®
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k
odstranění uvolněného materiálu. Revize stávajících odvodnění dutin
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění n&soudržných částí s odvozem.
Odbourán! porušených stávajících obrub a dobetónování betonem C30/37
KF4. Vyčištění krajnic od nánosů. Odstranění křovin v okofí mostu.
Vybourání částí konstrukcí železobet. mimo jízdní pruhy D11- podhled NK,
opěry a pilíř®. Očištění betonářské výztuže mimo jízdní pruhy D11- podhled
NK, opěry apilífy. Pasivační nátěry očištěné betonářské výztuže mimo jízdní
pruhy D11 - podhled NK, npSry a pilíře. Revize stávajícího odvodnění dutin
nosníků. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového Podlití patek '
sloupků, osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách
ukončené náběhy s žlutočemými výstražnými pruhy, oprava nátoků skluzů a
vyplnění lokálních dutin pod římsami na křídlech.
SO 211- fcstf wX 27S2~2pfys D10 u Čtyř kamenů
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na skládku. Revize
stávajících odvodněni dutin nosníků. Osazení DIO na D10(1/2 mostu).
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhledu
NK, říms a šikmé stojky. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže,
oprava kotvení sloupků zábrad&Mho svodidla a PKO mostního zábradlí.
SO 212 - mosř ev.& 276®-í př@s D19 u Kosm&nos
Oprava a PKO na mostního zábradlí, osazení betonových vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s žlutočemými
výstražnými pruhy.
S© 213 - fcsf w„č. @111-1 kfížvv&tka Jímy
Betonáž porušené římsy. Pasivace ponechaných částí sloupů. Výškové
vyrovnání zábradlí a montáž nových zábradelních dílů. Osazení betonových
vodících dílců výšky 50 cm, na obou stranách ukončené náběhy s
žlutočemými výstražnými pruhy. V rámci DIO naD11 diagnostika konstrukce
- akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu = podhledu
a boku NK, říms a pilířů, očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže,
revize stávajících odvodněni dutin nosníků, úprava vyčnívajících plechů
mostního závěru v oblastí chodníku. Akustické trasování a odstranění
Krajská správa a údržba silnic
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.
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č. 40

nesouďriných částí konstrukcí. Osazení nových svodů oďvodňovačů. Revize
stávajících odvodnění dutin. '■
SO214 Most ev.fe. 01011-1 př<as D19pM &btí Zápy
Odstranění křovin podél mostu, štěpkování, čištění krajnic a odvoz na
skládku. Oprava a PKO na zábradlí. Diagnostika % mostu z uzavírky
COLAS. Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - ■
podhled NK, říms a pilířů. Očištění a pasivační nátěry betonářské výztuže.
Revize stávajících odvodnění dutin nosníků.
SO218 M&st
10163-1 v obci Nehvfaty
Osazení DIO uzavírky mostu. Akustické trasování na plochách určených k
odstranění uvolněného materiálu. Revize slévajících odvodnění dutin
nosníků. Pasivační nátěr. Odstranění nesoudržných částí s odvozem.
Výroba zábradlí. Odstranění stávajícího zábradlí a montáž nového. Podlití
patek sloupků. Nové uchycení plynovodu. Akustické trasování a vybourání
částí konstrukcí železobetonu mimo jízdní pruhy D11 - podhled NK, fímsy, a
opěry, očištění a pasNační nátěry betonářské výztuže Oprava zákrytu
chodníku.
SG 246 - Most
27210-1 př®§ D10 u Tufíc
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na sWácta. PKO mostního zábradlí,
čištění krajnic a odvoz na skládku.
S© 217-Most w.£, 27513-1® př@sDIO u Mtedé Ě&lesSa^
Odstranění křovin, štěpkování a odvoz na skládku. Oprava a PKO na
mostního zábradlí.
SO 213 - M@st w,č.W922-1® přes D1@ u obc®
Odstranění křovin, Stěpkovénía odvoz na skládku. PKO mostního zábradlí.
SO 229 - Shs&t ®r. & 244-M1 př&s teť Frate - Všefáfy v obcí
fc®
Zařízení staveniště. Demontáž, oprava PKO a výměna částí zábradlí.Čištění
krajnic od nánosů. Odstranění křovin, štěpkovánl, čištění krajnic a odvoz na
skládku. Revize stávajících odvodnění dutin nosníků. Zabetonování říms.
Odstranění nesoudržných částí.
SO 221 - Kost evté. SW4M© pfes &^ť-P^®h®-Vr®ňany před ©b>tí Nwé
Ouh@ttc®
Odstranění křovin, štěpkování, čištění krajnic a odvoz m skládku, čištění
krajnic a odvoz na skládku.
SO 222- Most ®v.& S98-0O4..2 podchod Zdíby
Odstranění křovin, štěpkování, Čištění krajnic a odvoz na skládku.
Akustické trasování a vybourání částí konstrukcí železobetonu - podhled NK
a říms. Oprava a PKO na mostního zábradlí.
DSO
Osazeno DIO + kontrola.

c) finanční plnění

Fakturace za měsíc červen činí 1 014 364,58 Kč bez DPF. K dnešnímu dni je
prostavěno 1S 71®
K© fe®g DPH, tj. ®1,®4 % z celkové ceny za dílo.

ďJpfedáváníŘDŠ
®j fotodokumentace

RDS §0220 - Most ev. č. 244-001 přes trať Praha - Všetafy v obci Měšice
Zhotovitel l TDI pořizují průběžně fotodokumentaci stavby.
<

5.8fe«if©ta jwaíK^
zpráva o hodnocení kvaiity za
uplynulé období

K dneinímu dni jsou odsouhlaseni následující podzhotovtelé a dodavatelé:
Dle SOD.

K dnešnímu dni jsou odsouhlaseny následující výrobky/materiály/smšsi:
Dle SOD
K dnešnímu dni nejsou odsouhlaseny následující TePř:
TePřč. 01 Odstranění degradované vrstvy betonu a pasivace výztuže
Krajská správa a údržba silnic
P.O.
Evidenční číslo
15/2019/KD
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T@Přč. 02 Dočasná oprava PKO
TePřč. 03 Výmby a svařování zábradlí
TePř č. 04 PKO zábradlí S02D1
TePřS. 05 PKO zábradlí B0210
TePřč. OS PKO zábradlí 30213
TePřč. 07 PKO zábradlí SO215
TePřč. 08 Montáž zábradlí S0201, 210, 213, 215

-'
-

-

VA KOORDINÁTORA BOZP ke dni 26.06.2019
Všeobecně = zjištění, náměty, návrhy opatření
■
j® nutné bezprostředně zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaných osob
při vstupu na staveniště podzhotovitelů resp. pracovníků jiných firem nutno zajistit písemné seznámení
s riziky stavby a staveniště '
oznámení nových podzhotoviteiň nutno zasílat KOO BOZP minimálně 8 dnů před nástupem
základní ochranné prostředky pracovníků nutno používat a platí i pro podzhotovitete
zhotovit®! zpracuj® jednoduchý plán staveniště s vyznatením dopravních cest, skládky materiálů a
meádsponii

B.

Zprava zhotovitel® k BOZP ~ bez připomínek

C.

‘O Organtační systém koordinace BOZP :
Na KD KOO BOŽO - projednáno
komunikační adresář stavby-k 22.05.2019
seznam podzhotovitelů zaSle elektronicky KOO BOZP
aktualizace plánu BOZP k 22.05.2019
tabulka závad není vydána

«■
.

-

2) Plán prie® na dalžf období:
týdenní plány práce budou zasílány TDI a v kopii KOO BOZP průběžně
práce dl® P5IW136/2016 Sb. zhotovitel nepředpokládá provádění '

Útoly z ®..KD KOO BOZP:
00/01 Zpracovat T@Př na stavební práce - betonové kce a další, budou obsahovat část BOZP a
■ podteháp schválení KOO BOZP a TDI.
00/02 OZO zhotovit®!® zpracuj® plán interních kontrol BOZP na stavbě. Plán zašle elektronicky KOO
BOZP. Zápisy z kontrol zašte též elektronicky KOO BOZP.
00/03 Zhotovit®! zajistí pravidelné kontroly ubezpečení staveniště a označení tabulkami a značkami.

-

Úkoly trvalé:
zajistit a trváte kontrolovat oplocení staveniště s. výstražnými tebufcamř
trval® provádět kontrolu dopravního značení vyplývajících z DIO
kontrolní dny KOO BOZP budou prováděny jedenkrát měsíčně dle plánu KD BOZP

Ze strany KOO BOZP nejsou vzneseny žádné prippmínky.

KOO BOZP seznámil - informoval zhotovitele s aktuálními zdravotními a bezpečnostními riziky na staveništi pro
nadcházející stavební období.
Nejvýznamnější riziko - je možný střet s weřejn&ti dteprěnmr; n@b@zp®&í střetu s@s^®jíe vwtífy- viz
aktuální DIO (dbát zvýšené opatrnosti při výjezdu a nájezdu do SDP ■»■ příjezdových komunikacích ke staveništi
a msziíteponli, řádně vyznačit vjezdy a výjezdy ze stavby, dodržovat bezpečné vzdálenosti).

5. Řftaný
Stavební deníky budou vedené v listinné podobě. Sud® veden jeden stavební deník. Stavební deník bude
uložen v buňce na zařízení staveniště a v průběhu pracovní doby bude zajištěn jeho dostupnost. ______
Krajská správa a údržba silnic
STŘEDOČESKÉHO KRAJE P.O.
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Zhotovitel bude informovat NDIC o aktuálním stavu a změnách uzavírek.
___ ____ _
'TDJ upozomiS zhotovte!® na nutnost dodržování podmínek uvedených ve vydaném stavebním povolení,
zejména na:
® zaslání kopie DIR a výkresů DIO (včetně objízdných tras) HZS Sté. Kraje, krajské ředitelství
® a podmínky jednotlivých správců inž. sítí,'
Kontrolní dny stavby se budou konat vždy 1x za 14 dní ve středu od 08:30 hodin, nebo dle dohody. Sraz
účastníků bude přímo na stavbě.
;

lltíltillilltit
-1----- -

Na základě požadavku k zajištění bezpečnosti provozu
vyplývající z uložených opatření Hlavních mostních
prohlídek budou osazena betonová svodidla na mostech
SO201 Most ev. č. 101-075a v obci Jimy a SO222 Most
ev.fi. 608-004..1 podchod Zdiby.

Datum konání příštího KD

Zapsal

,

Zhotovitel

Příští kontrolní den stavby proběhne drn® 31.07.2019 v 13:00 hod na zařízení
steveniltě - SO
- fetost ev.č. 0103-2 pfes D10 před ©bcí Zápy. Pozvánka
nebude rozesílána.

Ing. Martin Vavfena
Jméno

Wfoihy
éfeto Názw
1

Prezenční listin®

Vyhotoveno v 1 výtisku - rozesláno účastníkům dle prezenční listiny etektromcky v® formátu PDF. Originál je
uložen na TDS. .
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
ISO 21 PRAHA S,Zborovská 11

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

i as dopis značky/ze dne

Naše značka

VvHzuje/telefon

Praha

J. Boček/

Věc: Žádost č.4, o změnu rozsahu díla - stavby „Provedení neodkladných opatření k zajištění
bezpečnosti provozu pod nadjezdy - 22 mostů“
S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo
1680/00066001/2018, odst. 6.6:
Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů
objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“,
která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že
při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli
uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen
Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitelé stanovena na základě cen
uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených
v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKPSPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla
stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase,
zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve směrnici, přičemž snížení či zvýšeni
rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list
změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za .OOjednatele a Zhotovitele,
1/2
Telefon:

Bank, spoj.:
fC: Oňt>66OÍ)l

Fax:

D1C: CZ()0f)66M)l

E-mail:

í 44

ma

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, ZbonvskálT '
d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se
změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že
taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:
Objednatel požaduje na objektu SO 222 Most ev.č. 608-004.1 podchod Zdiby osazení betonových
svodidel výšky 1,0 m. Zjednání se zástupci příměstské autobusové dopravy firmou ROPID vzešel
požadavek na umožnění průjezdu autobusů přes most ev.č. 608-004.1 z důvodu velkého množství
autobusových spojů vedených po komunikaci 11/608. Následný posudek firmy Pontex s.r.o. uvádí,
že na základě provedení opatření na zabezpečení provozu (dodatečného osazení betonových
svodidel) bude přejezd autobusů přes tento most možný. Navržené opatření je tedy nezbytné pro
zajištění bezpečnosti provozu.

2/2
Jan Boček
Mostní technik, KSÚS SK
Oblast Mnichovo Hradiště

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbcrovská 11
IČO 00066001

15021 Praha 5
DiČ CZ00066C01.

Telefon:

íiank. spoj.:
iC. 00066001

Fax:

DIC: f 7.000661)01

E-mail:
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STRABAG a.s.
vedení společnosti
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,
dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1.8.2019 došlo ke změně sídla naší společnosti na
adresu: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší
společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci
zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak pouze v případě, že
máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na
adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17,162 00, Praha
6 - Břevnov nebo Obrataňská 1396/6,148 00, Praha 4 - Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční
adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci haší společnosti zanesli do Vašich
informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem
1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší
společnosti.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
/předseda představenstva
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5/česfcá republika
. www.slrabag.cz

Tel.
Fax.

IČ: 60838744
Dlč' CZ 6083874
Bankovní spojení:
BICCODE:

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,15000 Praha 5. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

STRABAG
PLNÁ MOC
Obchodní firma STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634,

jejímž jménem jednají Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

zmocňuje
své zaměstnance

Ing. Irena SEDMÍKOVÁ, narozená

- ekonomická vedoucí oblasti

, bytem

Mosty

Ing. Tomáš Ptáček, narozený

- vedoucí obchodně

, bytem

technického úseku oblasti Mosty

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce
ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát

pět milionů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele,

podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a

potvrzovat plnění.

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupováni obchodní firmy STRABAG a.s. při
všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a

organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti, včetně projednání a
podepisování smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu

nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH.
Zmocněnci mohou dále zplnomocnit další osoby v rozsahu výše uvedené plné moci.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na určitou do 31.1.2020.

V Praze dne 25.11.2019

lng,,O'ndřej Novák
předseda představenstva
TRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zplnomocnění přijímám:

Ing. Tomáš Ptáček
vedoucí obchodně technického úseku oblasti Mosty

Ing. Irena Sedmíková
ekonomická vedoucí oblasti Mosty
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