
Objednávate!": 

Názov: 

Sídlo: 

Právna forma: 
štatutárny orgán: 
IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SIC: 

Zapísaný: 

(ďalej len „Objednávate!"'))) 

a 

Zhotovitel": 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ 

Zapísaný: 

Dodatok č. 3 

k ZMLUVE O DIELO č. 2017/2300/3529 

uzatvorenej dňa 31.01.2019 

medzi 
zmluvnými stranami 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

štátny podnik 
Ing. Vladimír Kollár, generálny riad iteľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 

SK 2020480198 

Tatra banka, a. s. 

SK45 1100 0000 0029 211 2 3848 
TATRSKBX 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č. : 32/8 

Metrostav a.s . 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, ČR 
akciová spo ločnost" 

Ing. František Kočf , predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva 
00 014915 

CZ0014915 
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č .758 

Oprávnený podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
Obchodné meno: Metrostav a.s. - organizačná zložka Brat islava 
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

IČO : 31 792 693 
DIČ: 2020253301 

IČ DPH: 

Zapísaný: 

SK 2020253301 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č. 
679/8 

(ďalej len „Zhotovitel'" a spolu s Objednávateľom ďalej len „ Strany" ) 
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Preambula 

Strany uzatvorili dňa 31.01.2019 Zmluvu o dielo č . 2017/2300/3529 vzneni Dodatku č. 1 
zo dňa 25.6.2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 11.11 . 2020 (ďalej len „ Zmluva o Dielo"), predmetom 

ktorej je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve o Dielo 
vypracovat" projektovú dokumentáciu, zabezpečiť inžiniersku činnosť' a zhotoviť' stavbu s 
názvom: ,,Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity 

vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" (ďalej len „Dielo") a na druhej strane záväzok 
Objednávateľa uhradit" Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, inžiniersku činnosť, vyhotovenie a dokončenie 
Diela zmluvnú cenu Diela v lehotách a spôsobom dohodnutým v Zmluve o Dielo. 

Strany sa v súlade s bodom 16 článku II . Zmluvy o Dielo, článkom 13 (Zmeny a úpravy), podčl. 

20.1 (Nároky Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných podmienok „FIDIC" -žltá kniha" k Zmluve o Dielo (ďalej 

len „Osobitné zmluvné podmienky") a v zmysle ust. § 18 ods. 1 pism. a), b), c) a e) zákona č . 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďa lej len „Zákon o verejnom obstarávani") dohodli na skutočnostiach, ktoré predstavujú 
zmenu Zmluvy o Dielo, v dôsledku čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo (ďalej len 
,,Dodatok č. 3"), v nasledovnom znení: 

Článok 1. 
Predmet Dodatku č. 3 

1. Zhotoviteľ listom č. 1258 zo dňa 18.02.2021 oznámil, že Metrostav, a.s. - organ izačná zložka 

Bratislava si dňa 12.01.2021 otvorila nový účet v Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej 
banky, ktorý bude od 01 .03.2021 použivať v prípade všetkých finančných plnení týkajúcich sa 
Zmluvy o Dielo. Z uvedeného dôvodu v súlade s bodom 16 článku II. Zmluvy o Dielo a v zmysle 
ust. § 18 ods. 1 pism. a) Zákona o verejnom obstarávan i dochádza k zmene údajov v bankovom 
spojení Zhotoviteľa uvedených v článku 1. ods. 1.2 Zmluvy o Dielo. Priebežné platobné 
potvrdenia, ktoré Zhotoviteľ predložil Stavebnotechnickému dozoru na schválenie v zmysle 
Zmluvy o Dielo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3, Objednávateľ uhradí na 

číslo účtu uvedené v týchto Priebežných platobných potvrdeniach, t.j. na číslo účtu. ktoré 
Zhotoviteľ uviedol pri podpisaní Zmluvy o Dielo. 
Pôvodné údaje bankového spojenia sa menia a nahrádzajú novými údajmi : 

Bankové spojenie: 

IBAN: 
BIC: 

2. V súlade s bodom 16 článku II. Zmluvy o Dielo, článkom 13 (Zmeny a úpravy), podčl. 20.1 
(Nároky Zhotoviteľa) Osobitných zmluvných podmienok a v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) 
Zákona o verejnom obstarávaní sa Strany dohodli na zmene Lehoty výstavby tak, že sa Lehota 
výstavby, predlžuje o 168 dní. K predfženiu Lehoty výstavby dochádza na základe okolnosti, 
ktoré nevznikli z dôvodov na strane Zhotoviteľa a ani ich Zhotoviteľ, či Objednávateľ, nemohli 
predvidať. Ide o nasledovné dôvody: 

2.1 COVID -19: Vyhodnotenie negatívneho vplyvu COVID-19 na priebeh prác na realizáciu 

2 



Diela .,Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity 

vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo"; podrobnejší popis dôvodov, pre ktoré nebolo 

objektívne možné uvedenú udalosť predvídať tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 3, 

2.2 Nepredvídateľné fyzické podmienky: Detailný Nárok č . 12 - Zdvojené plechy armatúry 

muriva, ktorý si Zhotoviteľ uplatnil listom č. 487 zo dňa 15.06.2020 a následne doplnil 
predložením detailného Nároku č. 12 listom č. 971 zo dňa 05.11 .2020. Tento Detailný 

Nárok č. 12 tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č . 3. 

2.3 Skutočnosť , že nebolo objektívne možné udalosti uvedené v bode 2. 1 a 2.2 predvídať 
potvrdzuje aj rozhodnutie Stavebnotechnického dozoru (STO), ktoré tvorí Prílohu č. 4 tohto 

Dodatku č. 3. 

Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o Dielo v časti Príloha k ponuke mení 

nasledovne: 

Položka Podčlánky Zmluvných Údaj 
podmienok 

Lehota výstavby 1.1.3.3 Trvanie: 1233 Dní od 

účinnosti Zmluvy o dielo 
íoodčlánok 8.1) 

Celkový dopad vyššie uvedených udalostí je znázornený v Harmonograme prác, ktorý tvorí 

Prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 3 a v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č. 4 časť 4.1 Vecný 

harmonogram Zmluvy o Dielo ako aj všetky doposiaľ predložené Harmonogramy prác. 

Na základe uvedených skutočností sa mení Príloha č. 4 časť 4.2 Uzlové body Zmluvy o Dielo 

nasledovne: 

Uzlové body 

2. Ukončenie 

Lehota 
ukončenia 

Do 678 od 

odovzdania 

DRS 

Popis Uzlového bodu 

1 43.S0_21 1, 1 43.80_212, 1 
43.80_213, 1 43.$0_214, 1 

43.80_215, 1 43.S0_216, 1 
43.80_221 , 1 43.80_222, 1 
43.80_223, 1 43.80_243, 1 

43.S0_3816b, 1 43.80_375, 1 
43.80_224, 1 43.80_225, 1 

43.80_231 , 1 43.80_232, 1 

43.80_233, 1 43.80_241, 1 
43.80_242, 1 43.80_251, 1 

43.80_252, 1 43.80_262, 1 

43.80 264 

Podklad pre 
vyhodnotenie 
končenia Uzlového 
bodu 
Stavebnotechn ickým 

dozorom potvrdený 

termín ukončenia 
objektov

podpísaný preberací 

protokol 

3. V súlade s bodom 16 článku II. Zmluvy o Dielo a v zmysle ust. § 18 ods. 1 plsm. a) Zákona o 

verejnom obstarávaní sa Strany dohodli na doplnení Prllohy k ponuke Zmluvy o Dielo. Za 
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Záručnú dobu, bod 1.1.3.1 O sa vkladá nový riadok: 

Položka Podčlánky Zmluvných 
podmienok 

Údaj 

Sekcia 1.1.5.6 Sekcia 1 - Dokumentácia na 

realizáciu stavby (DRS) 

Sekcia 2 - Ukončenie 

-
4. V súlade s bodom 16 článku II. Zmluvy o Dielo a v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o 

verejnom obstarávaní sa Strany dohodli na zmene znenia podčlánku 14.1 (Zmluvná cena) 

Osobitných zmluvných podmienok, a to nasledovne: 

Podčlánok Zmluvná cena 
Uprava tohto podčlánku uvedená v Osobitných 
zmluvných podmienkach sa vypúšťa. 

14.1 

5. V súlade s bodom 16 článku II. Zmluvy o Dielo, podčlánkom 13.1 (Právo na Zmenu) Osobitných 

zmluvných podmienok a v zmysle ust.§ 18 ods. 1 písm. b) a c) Zákona o verejnom obstarávaní 

sa Strany dohodli na zmene rozsahu prác oproti Opisu predmetu zákazky (Zväzok 3 súťažných 

podkladov) a na zmene Zmluvnej ceny, a to na základe Zmenových listov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 a 9, ktoré tvoria Prílohu č. 6 tohto Dodatku č. 3. Predmetom Zmenových listov. sú nasledovné 

skutočnosti : 
Zmenový list č . 1, vydaný STD listom č. 1098/2020 zo dňa 01 .10.2020, predmetom ktorého 

je obnova náteru protikoróznej ochrany existujúcich oceľových konštrukcií rámov 

nedotknutých v rámci výmeny RÚ 80_231, 80_2313, s cenovým dopadom vo výške 6.300 

EUR; 
Zmenový list č. 2, vydaný STO listom č. 1099/2020 zo dňa 01 .10.2020, predmetom ktorého 

je obnova náteru protikoróznej ochrany existujúcich oceľových konštrukcií rámov 

nedotknutých v rámci výmeny RÚ 80_251, 50_2513, s cenovým dopadom vo výške 4.725 

EUR; 
Zmenový list č . 3, vydaný STO listom č . 1100/2020 zo dňa 01. 10.2020, predmetom ktorého 

je dodávka a montáž závesného podoprenia konca hydromotora pre zníženie jeho 

zaťaženia ohybom, s cenovým dopadom vo výške 102.913,50 EUR; 

Zmenový list č. 4, vydaný STO listom č. 11 01/2020 zo dňa 01.10.2020, predmetom ktorého 

je dodávka a montáž nových rebríkov, s cenovým dopadom vo výške 306.601, 53 EUR; 

Zmenový list č. 5, vydaný STD listom č. 1326/2020 zo dňa 2.12.2020, predmetom ktorého 

je podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 80_231, 

S0_2313, s cenovým dopadom vo výške 16.468 EUR; 
Zmenový list č. 6, vydaný STD listom č. 1327/2020 zo dňa 2.12.2020, predmetom ktorého 

je podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov S0_251, 

50_2513, s cenovým dopadom vo výške 16.468 EUR; 
Zmenový list č . 7, vydaný STO listom č. 1609/2021 zo dňa 01.03.2021, predmetom ktorého 
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je zmena členenia a sledu prác na komplexnej renovácií podzákladia oproti predpokladom 
uvedeným v Opise predmetu zákazky, bez cenového dopadu na Zmluvnú cenu Diela; 
Zmenový list č. 8, vydaný STO listom č. 1610/2021 zo dňa 01.03.2021 , predmetom ktorého 

je dodávka a montáž PTP prístrojov (prístrojové transformátory prúdu)- 36 kusov z dôvodu 
zmeny presnosti triedy merania elektrickej spotreby, ktorú požaduje spo ločnosť 

Západoslovenská d istribučná, a.s., s cenovým dopadom vo výške 66.244 EUR; 
Zmenový list č. 9, vydaný STO listom č. 1611/2021 dň 01 03 2021 d • 1 • - •• 

je oprava a náter 1 O ks plávajúcich bitiev pre 
s cenovým dopadom vo výške 70.543,04 EUR. 

Celková cena za práce a materiál podľa Zmenových listov č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 predstavuje: 
590.263,07 EUR bez DPH (slovom: päťstodeväťdesiattisícdvestošesťdesiattri Eur a sedem 
eurocentov) bez DPH. 

Zoznam zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 3 k Zmluve o Dielo tvor! Prílohu č. 7 tohto 
Dodatku č. 3. 

6. Na základe skutočností uvedených v ods. 5 článku 1. Dodatku č. 3 sa mení bod 8 článku II. 
Zmluvy o Dielo nasledovne: 

„8. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na Zmluvnej cene Diela, ktorá je stanovená v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znenl vo výške 150.587.713,07 EUR bez DPH 
(slovom jednostopäťdesiatmil iónovpäťstoosemdesiatsedemtislcsedemstotrinásť eur a sedem 
eurocentov). V Zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré 
súvisia s vykonaním Diela podľa Zmluvy o Dielo. Zmluvná cena Diela bude fakturovaná 
mesačne po splnení podmienok stanovených v podčl. 14.7 Osobitných zmluvných podmienok." 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 

3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v slovenskom jazyku v 5 rovnopisoch s platnosťou 
originálu, pričom 3 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č . 1: List Zhotoviteľa č: 1248 zo dňa 18.02.2021 

Príloha č . 2 : Vyhodnotenie nega- ívneho v I vu COVID-19 na priebeh prác na realizáciu 
Diela „Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity 
vodnej dopravy na vodnom diele a ovo 
Príloha č . 3: Detailný Nárok č. 12 - Zdvojené plechy armatúry muriva 
Príloha č. 4 : Rozhodnutie STO 
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Príloha č . 5: Harmonogram prác 

Príloha č. 6: Zmenové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 

Príloha č . 7: Zoznam Zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 3 

V Bratislave, dňa: .. J 5 ... M.A.RJ~21 

Za Objednávateľa : 

generálny riaditeľ štátneho podniku 

6 

8. MAR 2021 
V Prahe, dňa: .. .. ...... .......... . 

Ing. Jaroslav Heran 

člen predstavenstva 



. mel'R 1.s~au: 
Metrostavu 
organlzaenázložka Bratislava 
Mlynské nivy 68 
821 05 Bratislava 26 

Označenie I číslo listu: 

O.značenie I číslo zmluvi~ 

Pj~lo: 

Súvisiaca korešpondenciá: 

Súvisiace pod-články: 

Adresované objednávateľovi: 

Stavebný objekt: 

..... 1 c . 

1258 

2017/2í3.0Q/3529 

l novádeľ :g. rnodernizácia pre zvyš,eňíe 
bezpečnosti a i_ntenzity vodnej dopravy na vodnom diele 
Gabčíkovo 

1.3 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava. 

Celé Dielo 

Dáturn~.18,02.2021 

Oznámenie o zmene bankového spojenia Zhotoviteľa 

Vážený pán inžinier, 

v súlade so Zmluvou o dielo .č. 2017/2300/3529 zo dňa 31.bl,2019 a jej Dodatkom č. 1 a č. 2 (ďalej len 

.. Zmluva"), Všeobecných podmienok v znení osobitných zmluv.ných podmienok (ďalej len „VZP/OZP"), 

uzavretou medzi Vodohospodárska výstavba, Štátny podnik (ďalej len „Objednávate!"') a medzi 

spoločnost'.ou Metrostav a.s. (ďalej len „Zhotovitel"'), Zhotoviteľ týmto listom predkladá oznámenie 

o zmene údajov v bankovom spojení Zhotoviteľa uvedených v čl. J ods. 1.2 Zmluvy, 

Zhotoviteľ týmto listom oznamuje, že Metrostav a.s,· organizačná zložka Bratislava si dňa 12.1,2021 

otvoril nový bankový účet v pobočka zahraničnej banky., ktorý bude od 01.03.202~ 

používať aj v prípade všetkých finančných plnení týkajúcich sa stavby „ Inovácia a modernizácia 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity. vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo". 

z uvedeného dôvodu dochádza k zmene údajov v bankovom spojení Zhotoviteľa uvedených v čl. 1 ods. 

1:2 Zmluvy a to nasledovne: 

Pôvodné údaje bankového spojenia: 

Bankové ,spojenie: 

číslo účtu.:. 

IBAN: 

BIG: 

DRŽITEĽ AKREDITOVANÉHO CERTIFIKÁTU RIADENIA 
AKOSTI PODĽA ISO 9002 VYDANÉHO BVOI 
NA DODÁVKU STAVIE!l, PLATNÉHO PRE EURÓPSKU ÚNIU 
Z.ípis v OR: Okresný súd Bratislava 1 
Pddlel:' Po, v(.č. 679/Í3 

BANKOVÉ .SPOJENIE TEL: 

'lčb' 
IÔ DPH: 
DIČ: 



Metrostav .... 
organizačná zložka Bratislava 
Mlyoské nivy 68 
821 05 Bratislava 26 

sa menia a nahrádzajú novými údajmi: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC: 

V zmysle vyššie uvedeného a v súlade s čl. II ods. 16 Zmluvy, Zhotoviteľ žiada o zapracovanie 

predmetnej zmeny údajov do nasledujúceho dodatku k Zmluve medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom . 

s pozdravom 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

v kópii 

DRŽITl;Ľ. A.KREOITOVANÉ.HO CERTIFIKÁTU RIADENIA 
AKOSTI PODĽ.A ISO 9002 VYDANÉHO BVQI 
NA DODÁVKU STAVIEB, PLATNÉHO PRE EURÓPSKU ÚNIU 
Zápis v OR: Okr:esný sýd Br;iti$Java 1 
Oddiel: Po. vl.č. 679/B 

TEL : 

IČO 
IČDPH 
DIČ: 



Inovácia a modemizáci 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na VO Gabčíkovo 

f
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Vyhodnotenie negatívneho vplyvu COVID-19 na priebeh prác na 

realizáciu Diela „Inovácia a modernizácia pre 

zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele 

Gabčíkovo" 

Spracoval: 
Kontroloval: 
Dňa : 
Revízia: 

meTR@STaU 

16.10.2020 
o 

S tr á n k a 1 113 V Vodohospodárska 
výstavba 



Inovácia a modernizácia 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na VD Gabčíkovo 
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ZOZNAM SKRATIEK 

VZP/OZP 

STD 

TDO -so 

HMG 

SR 

ČR 

WHO 

EU 

ÚVZSR 

MVČR 

meTR@STaU 

Všeobecné podmienky v znení osobitných zmluvných podmienok 

Stavebno-technický dozor (v súlade s Čl. 3 VZP/OZP; tiež len Stavebný dozor) 

Technický dozor investora 

Stavebný objekt 

Harmonogram výstavby 

Slovenská republika 

česká republika 

Svetová zdravotnícka organizácia 

Európska únia 

ú rad verejného zdravotnlctva Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra české republiky 

Strá nk a 2 113 ~ Vodqhospodár ska 
výst avba 



Inovácia a modernizácia 
pre zvýšenie bezpečnosti a.intenzity vodnej 
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Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila dňa 11 .03.2020 pandémiu v súvislosti so 

šírením COVID-19. V nadväznosti na túto situáciu vydala vláda SR a iné orgány štátnej správy 

legislatívne opatrenia, ktoré mali zamedziť ďalšiemu šíreniu pandémie. Táto mimoriadna situácia 

nepriaznivo ovplyvnila Zhotoviteľa pri realizácii Diela a mala za následok oneskorenie doby pre 

dokončenie Diela. 

Nakoľko ide o české.ho Zhotoviteľa s českými subdodávateľmi, najzávažnejším dôvodom, ktorý 

priebeh prác ovplyvnil, bolo na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR z 12.03.2020 

s účinnosťou od 13.03.2020 a Uznesenia vlády ČR č. 203 zo dňa 13.03.2020 o prijatí krízového 

opatrenia zahrňujúceho uzatvorenie hraníc ČR od 16.03.2020 uzavretie hranie medzi českou 

republikou a Slovenskou republikou, v dôsledku čoho nebolo umožnené prekročiť hranice jednotlivým 

pracovníkom (českým subdodávateľom) Zhotoviteľa. Zhotoviteľov i bolo tým zabránené v plnení 

záväzkov na jednotlivých častiach stavby podľa Zmluvy. Dopad do priebehu výstavby v tomto obdobl 

malo aj rozhodnutie Ministerstva vnútra SR v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR, kedy stavbou 

využívané ubytovacie zariadenie STU Gabčíkovo bolo dňa 14.03.2020 poskytnuté ako karanténne 

centrum pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Všetci ubytovaní pracovnici museli tíeto ubytovacie 

priestory opustiť 13.03.2020 kedy prebiehala dezinfekcia celého zariadenia. Následný návrat do tohto 

zariadenia bol umožnený len do jeho vymedzených častí. 

V tomto dokumente Zhotoviteľ zhrnul vplyv predmetných opatrení na priebeh prác na Diele a to 

vzhľadom na objekty, ktoré sa nachádzali na kritickej ceste a tým vzniká potreba predfženia Lehoty 

výstavby. Hlavné, a v tejto fáze výstavby najdôležitejšie činnosti boli búracie práce, ktoré boli zásadné 

pre stavebnú pripravenosť na montáž oceľových konštrukcií ako aj práce prebiehajúce na renovácii 

podzákladia -
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Búracie práce: 

1.1 Vplyv na nasledovné SO: 

1.1.1 S0_2 

Stavebný objekt na kritickej ceste, HMG č. 04, revOO, zo dňa 25.06.2020. 

S.0_2113 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

V rámci tohto podobjektu sú obsiahnuté pracovné činnosti v rozsahu stavebnej pripravenosti pre 

montáž oceľových konštrukcií S0 _211 1. Ide konkrétne o búracie práce v oblasti i, •• 1 1 ... · - · 

tesniaceho prahu, priestoru hydraulických valcov a oblasti kotvenia ložísk konštrukcie 

1.1.2 S0_212 Klapk 

Stavebný objekt na kritickej ceste, HMG č. 04, revOO, zo dňa 25.06.2020. 

S0 _2123b Betónové konštrukcie 

V rámci tohto podobjektu sú obsiahnuté pracovné činnosti v rozsahu stavebnej pripravenosti pre 

montáž oceľových konštrukcií S0_2121. Ide konkrétne o búracie práce, jadrové vftaníe pre nové 

kotevné prvky vrátane ich osadenia. 

1.1.3 S0_22 

Stavebný objekt na kritickej ceste, 'HMG č. 04, revOO, zo dňa 25.06.2020. 

S0_2211 Oceľové konštrukcie 

Hlavným predmetom tohto podobjektu je výroba a montáž vrátane všetkých 

doplňujúcich komponentov ako je dolný a horný tesniaci prah, tesniaca stena a bočné tesnenie. Montáž 

všetkých týchto komponentov je závislé na stavebnej pripravenosti najmä z pohľadu búracích prác. 

S0_2213 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

V rámci tohto podobjektu sú obsiahnuté pracovné činnosti v rozsahu stavebnej pripravenosti pre 

montáž oceľových konštrukc Ide konkrétne o búracie práce v oblasti dolného a horného 

prahu, bočných tesnení, okoll ložisk a priestoru výklenkov hydraulických valcov. 

1.1.4 S0_231 R 

Do tejto podkapitoly sú zlúčené dva stavebné objekty, ktoré medzi sebou vykazujú min imum 

odlišnosti a spôsob ich realizácie je identický. 

S0_2313, S0_2513 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

V rámci týchto podobjektov sú obsiahnuté pracovné činnosti v rozsahu stavebnej pripravenosti 

pre montáž oceľových konštrukcii S0_2311 a S0_2511. Realizované práce sa nachádzajú v extrémne 

zložitých pracovných a bezpečnostných podmienkach a z tohto dôvodu sú demolačné práce 

realizované len s pomocou špeciálnej strojnej mechanizácie. 
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v1.1 .5 S0_23~y PH 4x4 VT _0_241 Šachty PH 4x4 Ob.$0_252 
Sachty PH 4x4 VY-

Do tejto podkapitoly sú zlúčené tri obdobné stavebné objekty, ktoré sa vo fáze búracích prác líšia 

len odlišnou lokáciou. 

S0_2323a, S0_2413a, 50_2523 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

V rámci tohto podobjektu sú obsadené pracovné činnosti v rozsahu stavebnej pripravenosti pre 

montáž vodiacich prvkov oceľových konštrukcií $0_2321, S0_2411, S0_2521 . Rovnako ako u 

všetkých objektov regulačných uzáverov sa aj na týchto objektoch vykonávajú práce v ex1rémne 

zložitých a obmedzujúcich podmienkach. Preto aj tu sú búracie práce vykonávané len za pomoci 

špeciálnej strojnej mechanizácie. 

1.2 Zhrnutie vplyvu obmedzení súvisiacich s COVID - 19: 

Na základe rozhodnutia ústredného krizového štábu SR o uzatvoreni hranie z 12.03.2020 

s účinnosťou od 13.03.2020 a Uznesenia vlády ČR č. 203 zo dňa 13.03.2020 o prijatí krízového 

opatrenia zahrňujúceho uzatvorenie hraníc ČR od 16.03.2020 boli na stavbe .,Inovácia a modernizácia 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele 

Gabčíkovo" prerušené búracie práce, ktoré realizovala česká spoločnosť Mrózek a.s. Prerušen ie prác 

subdodávateľa prebehlo k dátumu 16.03.2020, kedy bol ukončený pracovný turnus (Priloha č. 4). Do 

tohto obdobia na stavbe pôsobil 1 stavbyvedúci (ČR), 2 parťáci (SR), 8 strojníkov (ČR) s rozdelením na 

klasické búracie bagre, búracie bagre Brokk, dopravné prostriedky a žeriavy, 2 paliči (SR) a 15 

robotníkov na pomocné práce (8x ČR, 7x SR). 

V obdobf od 16.03.2020 do 18.03.2020 prebiehala demobilizácia pracovnlkov spoločnosti Mrózek 

a.s. vo forme zabezpečovania strojov a vybúraných konštrukcii, kedy následne 18.03.2020 o 12. hodine 

pracovnici opustili stavenisko a územie SR. V období od 18.03.2020, respektíve 16.03.2020 do 

31.03.2020 boli všetky búracie práce pozastavené a spoločnosť Mrózek a.s. vyvíjala všetko úsilie 

k zostaveniu záložného trmu zloženého zo strojníkov a robotníkov so slovenským občianstvom. 

Nevyhnutná potreba strojníkov plynie zo skutočnosti , že strojné búranie tvorí 95% výkonu činností na 

stavbe a po ktorom sa zvyšných 5% výkonu vykonáva robotn íckym personálom vo forme upratovania 

a dočisťovania vybúraných konštrukcií. 

Aj napriek všetkému vynaloženému úsiliu sa podarilo práce na stavbe čiastočne obnoviť až od 

31.03.2020 pomocou zamestnancov trvalo žijúcich na území SR. Vzhľadom k obmedzenému počtu a 

obmedzenej kvalifikácii týchto zamestnancov na strojné .vybavenie bolo. možné realizovať bú.racia práce 

len s výkonom 50% pomocou búraclch mini bagrov. Tieto obmedzené kapacity boli nasadené na 

prioritných stavebných objektoch (S0 _211 , S0_212, S0_221, S0_251), a to z dôvodu aby došlo k čo 

najväčšej eliminácii negatlvnych časových dopadov do termínu výstavby. Výkon 50% na uvedených SO 

vychádza z počtu nasadenia 4 strojnlkov (mini bagrov) zo SR oproti pôvodne nasadeným 8 strojníkom 

(mini bagrov, Brokk) z ČR. Ďalej v tomto období na stavbe pôsobili 2 part'áci, 2 pal iči a 6 až 13 

robotníkov na pomocné práce. 
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Na vyššie uvedenom stavebnom objekte S0_251, kde búracie práce štandardne prebiehali 

v obmedzených priestorových podmienkach kanálového systému pomocou demolačných bagrov Brokk, 

bolo z dôvodu obmedzenej kvalifikácii nasadených strojníkov na toto zariadenie pristúpené na búracie 

práce pomocou štandardných bagrov, ktoré ale nemajú takú efektivitu práce ako špeciálne búracie 

bagre Brokk. Na stavebných objektoch šácht PH 4x4 a regulačných uzáverov vtokov búracie práce 

neprebehali vzhľadom k nedostatočnej kapacite strojníkov. 

Opätovné nasadenie českých pracovníkov spoločnosti Mrózek a.s. bolo od dňa 01.05.2020, a to 

na základe poskytnutých dokumentov od Investora. Išlo o Nótu Veľvyslanectva SR v Prahe, zaslanú 

29.04.2020 (Príloha č. 1 ), Výnimku z opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR č . OLP/2640/2020 

zo dňa 18.03.2020 z dôvodu plnenia úloh kritickej infraštruktúry (Prlloha č. 2), a Lekárskeho potvrdenia 

o výsledku testu PCR na preukázan ie SARS-CoV-2. Jednalo sa predovšetkým o nahradenie súčasných 

pomocných strojníkov zo slovenským občianstvom za českých a doplnenie ich počtu do stavu pred 

COVID-19. 

Aj napriek získaniu. týchto dokumentov, obmedzenia v pracovnej činnosti ďalej pokračovalJ, a to 

z dôvodu povinnosti pravidelných lekárskych vyšetrení s čakaním na vyhodnotenie a získanie 

potrebného certifikátu pre prechod hraníc pri výmene pracovného turnusu. 

Na základe vyššie uvedených skutočností došlo na všetkých stavebných objektoch k 

úplnému prerušeniu prác v dÍžke 15 dní, a to v období 16.03.2020 - 31.03.2020 a obmedzenému 

výkonu prác v rozsahu O % - 50 % v období 31.03.2020 - 01 .05.2020, viď Tab. 1. 

Tab. 1: Výkon/Nasadenie spoločnosti Mrózek a.s. v čase 

Výkon/ Nasadenie spoločnosti Mrózek a.s. v čase 

16.03.2020 - 31.03.2020 

$0_211 0% 

$0_212 0% 

$0_221 -
$0_231 0% 

$0_232 0% 

$0_241 0% 

S0_251 0% 

$0_252 0% 

meTR@STaU 

31.03.2020 - 01.05.2020 

50% 

50% 

50% 

0% 

0% 

0% 

50% 

0% 
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31 dní 

31 dní 

16 dní 

46 dní 

46 dni 

46 dni 

31 dni 

46 dní 
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1.3.1 SO_ 262 Komplexná renovácia podzákladi 

Stavebný objekt na kritickej ceste, HMG č. 04, revOO, zo dňa 25.06.2020. 

S0_2623a a S0_2623b 

- -,.-,.,,,-.. ·- - ŕňajú činnosti na vykonávanie injektáží podzákladia dna 

Tieto extrémne špecializované činnosti sú vykonávané 

prostredníctvom českého subdodávateľa Zakládání staveb a.s. 

1.4 2.2 Zhrnutie vplyvu obmedzení súvisiacich s COVID - 19: 

Postup prác na tomto objekte vychádzal z podkladov odovzdaných v rámci Opisu predmetu 

zákazky, na základe ktorého bola v júli 2019 odovzdaná realizačná dokumentácia SO 262. 

Skúšobné pole č. 1 bolo vykonané v období 16.11 .2019 - 12.12.2019 a vyhodnotené v januári 

2020. 

Na základe výsledkov bolo rozhodnuté vykonať druhé skúšobné pole s upresnením zloženia 

injekčnej zmesi s rýchlejším nábehom tuhnutia zmesi. V rámci overenia tuhnutia injektážnej zmesi bola 

v marci 2020 vykonaná skúška injektáže do veľkoobjemového kontajneru naplneného štrkom pre 

overenie tuhnutia injektážnej zmesi. Po úspešnom vyhodnotení tejto skúšky bolo dohodnuté realizovať 

skúšobné pole č. 2 pod dnom 

Vykonanie injektáže skúšobného pola č. 2 bolo na základe revízie HMG č.04, rev. 00 zo dňa 

26.02.2020 plánované od 18.03.2020. Vplyvom udalostí a obmedzení spojených s pandémiou COVID 

19 nebola možnosť dodávateľa špeciálneho zakladania prekročiť hranice Slovenskej republiky a 

zároveň došlo k celkovému obmedzeniu činnosti spoločnosti Zakládání staveb a.s. na všetkých 

realizovaných zákazkách (Príloha č. 5). 

Zahájenie prác bolo možné na základe obdržaných dokumentov od Investora, a to Nóty 

Veľvyslanectva SR v Prahe, zaslané 29.04.2020 (Príloha č. 1), Potvrdenie pre pracovníkov kritickej 

infraštruktúry, zaslané 29.04.2020 (Príloha č. 3), Výnimky z opatrenia ú radu verejného zdravotníctva 

SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18.03.2020 z dôvodu plnenia úloh kritickej infraštruktúry (Príloha č. 2) a 

Lekárskeho potvrdenia o výsledku testu PCR na preukázanie SARS-CoV-2, ktoré zamestnanci 

spoločnosti Zakládání staveb a.s. obdržali dňa 05.05.2020, po testoch zo dňa 04.05.2020 

Práce na 80_262 boli opätovne zahájené 08.05.2020, vrátane nevyhnutnej mobilizácie techniky 

na stavenisku, ktorá prebiehala od 06.05.2020, kedy zamestnanci spoločnosti Zakládánf staveb a,s . 

. prekročili hranice ČR/SR na základe výsledkov testov PCR zo dňa 04.05.2020, respektíve ich výsledkov 

z 05.05.2020. časové oneskorenie dvoch pracovných dní a víkendu (30.04.2020 - 04.05.2020) medzi 

obdržaním potrebných dokumentov pre prekročenie hran ie a testom PCR bola spôsobená mobilizáciou 
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zamestnancov a ich turnusovým nasadením a dobou potrebnou pre objednanie na testy PCR. Je nutné 

upozorniť, že testovanie počas vlkendu prebiehalo v ČR v tom období v obmedzenej forme. 

Vzhľadom k rozsahu rozpracovanosti v dobe vypuknutia Covid-19 a úzkej špecializácií tohoto 

odvetvia, ktoré priamo súvisí aj s návrhom samotnej injekčnej zmesi, ktorá je know-how dodávateľskej 

fi rmy a bola dlhú dobu pred zahájenlm prác skúšaná a schvaľovaná pod dohľadom OBJ/STO, nebolo 

reálne z časového hľad iska v dobe vypuknutia pandémie COVID-19 celý tento proces absolvovať 

opakovane. Ďalšia prekážka by nastala v samotnej náročnosti dopravenia nových strojov na miesto 

pracoviska do kanálového systému, kde musia byť samotné stroje čias.točne odstrojené a spustené cez 

vybúrané konštrukcie RU, kde v tejto dobe z dôvodu pandémie boli prerušené práce firmy Mrózek a.s .. 

Ďalšia časová náročnosť je v samotnej mobilizácii miešacieho centra a celého zariadenia staveniska, 

ktoré má veľké technické a priestorové nároky. Z vyššie uvedených problematík jasne vyplýva, že 

výmena spoločnosti Zakládánl staveb a.s. pre injektáž podzákladia je ako z časového, tak technického, 

a vo finále aj ekonomického hľadiska nevykonateľné. 

Na základe vyššie uvedených skutočností došlo na stavebnom objekte $0_262 k 

prerušeniu prác v dÍžke 51 dní, a to presne v období 18.03.2020 - 08.05.2020. 

Tab. 2: Výkon! Nasadenie spoločností Zakládání staveb a.s. v čase 

Výkon! Nasadenie spoločnosti Zakládání staveb a.s. v čase 

18.03.2020 - 08.05.2020 

S0_262 0% 
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Celkové vyhodnotenie časového dopadu 

V Tab. 3 je uvedený prehľad vplyvu opatrení COVID-19 na lehoty výstavby pre jednotlivé SO 

podľa Harmonogramu postupu prác č. 06 rev. 02 (Príloha č. 6). 

Zhotoviteľ v harmonograme vyhodnotil vplyv opatrenf pre COVID-19 pre každý stavebný objekt a 

podobjekt individuálne (viď Tab . 3 stí pec „Prerušenie vplyvom COVID-19"). tak ako nastali. V dôsledku 

previazanosti jednotlivých objektov a činností vznikol skutočný dopad do termínu dokončenia 

vyhodnotený harmonogramom (viď Tab. 3 stf pec „Dopad do termínu dokončenia") . 

Všetky tieto nadväznosti sú zreteľné z Harmonogramu postupu prác č. 06 rev. 02. Príloha č. 6 

tohto Dokumentu. 
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Tab. 3: Vplyv opatrenf na jednotlivé SO pre COVID-19 

25 143.50_212 

50 

56 1 43.50_22 

72 

86 1 43.50_231 

94 143.50_232 

103 143.50 _241 Šachty PH4x4 Ob 

114 143.50_251 

122 143.50 _252 Šachty PH4x4 VY -

127 1 43.50_262 
Komplexná renovácia 

podzákladia -

celý projekt Hydraulické systémy 

celý projekt Elektrotechnické rozvody 

1.5 Kritická cesta 

07.11.2020 10.12.2020 33 31 

14.08.2020 17.10.2020 64 64 

07.11.2020 13.12.2020 36 51 

31.05.2020 23.08.2020 84 83 

06.11.2020 08.12.2020 32 46 

02.11.2020 18.12.2020 46 46 

28.10.2020 17.12.2020 so 46 

28.10.2020 09.12.2020 42 31 

28.10.2020 06.12.2020 39 46 

07.11.2020 28.12,2020 51 51 

56 56 

22 22 

Kritická cesta je najdlhšia možná cesta z počiatočného bodu harmonogramu (projektu) do 

koncového bodu. Dátum dokončenia poslednej úlohy na kritickej ceste je zároveň dátumom dokončenia 

projektu. časová rezerva úloh na kritickej ceste je rovná nule, tzn., že zdržanie začiatku tejto úlohy alebo 

predlženia jej trvania má vplyv na konečný dátum projektu. 

Na kritickej ceste harmonogramu Re-baseline - HMG č. 04 rev. 00 (pred COVID-om) boli 

identífikované 80_211; 212; 221; 243; 26 S0_111; 121 
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1.6 Kritická cesta pred COVID-19 (HMG č. 04 rev. 00 a HMG č. 05 rev. 00) 

Tab. 4: Kritická cesta harmqnogramu Re-base/lne - HMG t . 04 rev. 00 a HMG t. 05, rev. 00 

Účinnosť ZoD o 26.2.2019 26.2.2019 

projektová dokumentácia 
projektová dokumentácie na realizáciu stavby 140 26.2.2019 16.7.2019 

na realizáciu stavby 

Skúšobná prevádzka 
Skúšobná prevádzk 30 7.11 .2020 7.12.2020 

Inovácia a modernizáci 415 7.12.2020 26.1 .2022 

v zmysle skúšobnej prevádzky 30 27.12.2021 26.1 .2022 

Skúšobná prevádzk 30 27.12.2021 26.1.2022 

1 43.S0_212 360 13.11.2019 7.11 .2020 

1 43.80_221 450 15.8.2019 7 .11 .2020 

1 43.S0_243 Drážky a bitvy 439 26.8.2019 7.11 .2020 

Komplexná renovácia podzákladi 479 17.7.2019 7.11 .2020 

7.12.2020 27.12.2021 

o prevádzky. 

1.7 Po COVID-19 (HMG č. 06 rev. 02) 

Po zadaní prerušení vplyvom opatrenl COVID-19 na jednotlivé činnosti .do schváleného 

harmonogramu, vygeneroval harmonogram novú kritickú cestu a časový dopad na dokončenie diela. 

V HMG č . 06 rev. 02 sú na kritickej ceste-0_222, 50_262, ktoré COVID-19 posunul 

najviac a to o 51 dní. Ostatné objekty z kritickej cesty Re-Baseline HMG č. 04 rev. 00 sa vplyvom 

COVID-19 posunuli menej (vznikla im preto 11časová rezerva" oproti objektom s najväčším posunom 

a nezostali tým pádom na kritickej ceste). 
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Na kritickej ceste v 50_222 - Dynamická ochrana ~ú na kritickej ceste S0_2223 

Armatúry muriva. V S0 _262 Komplexná renovácia podzákladia - sú na kriti~kej ceste 

S0_2623a Dno- 80_2627 Hydraulické skúšky (v rámci DRS a po inj.). 

Po ukončení S0 _222 je následne možné dokončenie 30-dňovej skúšobnej prevádzky _ 

ktorá je v súbehu 25 dni s ukončením všetkých objektov-

Po ukončení skúšobnej prevádzky .začínajú práce na a . rovnako s posunom 51 dni. 

Kritická cesta. zostáva nezmenená, rovnaká ako v HMG č. 04, rev. 00 len s posunom 51 dní. 

Detailné informácie o vplyve COVID-u sú v Harmonograme č. 06 rev. 02 s väzbami medzi 

úlohami, z ktorého uvádzame kritickú cestu v tabuľke nižšie. 

Tab. 5: Kritická cesta HMG č. 06 rev. 02 - Nárok č.9 

skúšobná prevádzka 
30 28.12.2020 27.1.2021 7.12.2020 -Inovácia a Inovácia a 

415 27.1.2021 18.3.2022 26.1.2022 
modern izácia • modernizáci 

komplexné skúšky 
v zmysle skúšobnej 

30 16.2.2022 18.3.2022 26.1.2022 
prevádzky 

skúšobná prevádzka skúšobná prevádzka 
30 16.2.2022 18.3.2022 26.1 .2022 

143.S0_222 461 24.10.2019 22.1.2021 2.12.2020 

143.S0_262 530 17.07. 19 28.12. 20 07.11. 20 

143.50_121 385 27.1.2021 16.2.2022 27.12.2021 

51 
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Zhotoviteľ vyhodnotil časový dopad obmedzenia stavebných činnosti a prác v dôsledku 

e e • - 1 e • 1 1 legislatívnych z dôvodu pandémie COVID-1 9 na realizáciu diela ,,Inovácia 

a modernizácia 

diele Gabčíkovo" . 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom 

časový dopad predstavuje predlženie doby pre dokončenie Diela z dôvodu oneskorenia 

výstavby, ktoré mu vzniklo vplyvom vydaných legislatívnych opatrení počas pandémie COVID-19. 

Zhotoviteľ si nárokuje predlženie doby realizácie iba na SO, na ktoré mala zmena legislatívnych 

predpisov vplyv a došlo tak na nich k prerušeniu alebo obmedzeniu prác a oneskoreniu výstavby. 

Zhotoviteľ zhrnul prerušenie prác na SO a z toho plynúce posuny termínov priamo naviazaných 

na zahájenie skúšobnej prevádzky, ktoré bolo podľa platného harmonogramu a Zmluvy stanovené na 

30 dní pred odovzdaním Diela. Z tejto väzby vyplývajú SO, ktoré sa nachádzajú na kritickej ceste. 

Na základe celkového vyhodnotenia dopadov obmedzenia a prerušenia prác vyplýva 

posunutie terminu dokončenia Uzlového bodu č. 2 zo 07.12.2020 na 27.01.2021, čo predstavuje 

lehotu 51 dní. Termín začatia Uzlového bodu č. 3 je priamo viazaný na dokončenie 

predchádzajúceho Uzlového bodu a teda aj celkový termín do~ončenia diela sa predÍži o 51 dní 

na 18.03.2022. 
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1118TR DST8U 
Metrostav u. 
organizačná zložka Bratisléiva 

Mlynské nivy 68 
821 05 Sratislava 26 

Označen ie J čislo listu: 

:Označenie I čís lo zmlliY;Y.: 

'Dielo: 

Súvis iaca korešpondencia: 

SúvJsiace pod-člänky: 

A.dresované objednávateľovi: 

·1110·:á:;iu a modeinítácľ 
:·;,,e zl'ýôe1ile beipoč-OO!,li a In en21 y vo e 
· na voanom diele Oat,tíkovo' 

Y.!lt:1ienicVDG • PID.l'llbnb ~omory, .SO 

Ofllum: 1 ~ ·06„ 2020 

487 

20'17/2,9.00/352°9 

lncivaq].a.: .a modernizácia pre .zv9šenle 
bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele 
Gabčíkovo 

list.Zhotoviteľa č. 446 zo dňa 01.06.2020 
list Zhotoviteľa č. 483 zo dňa 11.06.2020 

4.12, 8.4 , 20.1 

Adresované stavebno-technick6mu dozoru (STO): 
·Združeníe VDG - Plavebileik'Omory - .SD 
'·Zasfupené: l'lOPRAVOP.ROJ,EKT,; á·.s, 
Vedúci 

Stavebný objekt: 

Dátum: 15.06:2020 

Oznámenie o nároku č; 12 - zdvojené plechy armatúr muriva 

Vážený pán inžinier, 

V súlade so Zmluvou o dielo č. 2017/2300/3629 zo dňa 31 .0 1.2019 (ďalej len uZmluva"), uzavretou medzi 

Vodoospodárská výstavba, Štátny podnik (ďa lej len „Ot>jednávatel'") a medzi spoločnosťou Metrostav a.s, 

(ďalej len „Zhotovltel'''), týmto listom Zh~t9viteľ predkladá oznámenie v :súlade s podčlánkom 20. 'f a 4. 12 

Všeobecných podmienok v tn.eril osobitých ~mluvných podmienok (ďälej len „VZP/OZP"). 

Vsú.lade s DRS. Zhotovitéľ vykonával v máji 2020 odbúravanie ·armatúr mur.iva 

Zhotoviteľom navrhovan~. rozsah· búracloh prác armatúr m uriva vychädzal z Opisu 

predmetu zákazky. Dňa 27.05.2020 prebehla na objekte SO 211 kontrola zv~rovaných hrán pilierov 

pomocou ultrazvuku. Z Protokolov o skúške č.166-168/2020 UT, ktoré. boli STD odovzdané listom č. 446 

.zo. dňa. 0;1.06.2020 v.yplyva,. že v pôvodne použityéh materiáloch pllierov, s·klorými sa počlt-alo a~o 

s nt>snými prvkami konzol ·pre :domky ložisk, sa ·nachádzajú zdvojeniny, Pre.dmetná skutočnosť 

preds.tavuje va.du pôvodne ·zab,udovaného materiálu, .s ktor.ou ·opis .pr.edmetu zá.kazky rrauvaž.oval, a.teda 

uvedenúvadu Zhotbví.teľ nem0ho1 predvídať. Zhcítovitefv.rámci technického rie:š.ehia predloženého v DRS 

uvažoval s.o .skutočnost·ou., ze pr.edmetná koifštrul<cia bude mať charakter ·nosnej .konštrukcie. 

QRŽJTtC AKREOITOYANÉHO CERTIFIKÁTU RIÁOENIA 
.AKOSTI PODĽA 'ISO 9002 VYDANÉHO 8VQI 
Nfi.'OODÁVKU STAVIEB, PLATNÉHO PRE EURÓPSKU'ÚNIU 
·Z.\pls v OR; OkresQy.slid Bratis.lava.1 · 
Oddiel: Po, vl:č„6791~· · 

'.TEL,: 

IÓO 
1čop · 
DIČ: 



ffl8TR DSTau 
Metrostav ... ,. 
organizačná zložka BraUslava. 

Mlynské nivy M 
821 05 Bralislava.26 

Pôvodné konštrukcie pilierov neumožňujú ich použitie ._a.k9 samostatná nosná konštrukcia, tak élkO bolo. 

predpokladané v rámci pŕqjeKtóveJ dokumentácie vyéh ädzajúcej z Opisu· prédtrietu zákazky. Túfo: 

sku(očn-o~ť potvrdzuje aj zépis,.zo 'SD zo dr'ía 27.05.2cfäo; a taktiež vyjadrenie Tb.6 na. kontrolnom dní zo 
dňa :n.05.2020. 

Zhotoviteľ poukazuje na skutočnosť; že objekt 1-43.80_211 je v súlade s Harmonogramom stavby na 
kritickej ceste, a tým dochádza k oneskoreniu dokončenia Diela v súlade s podčlánkom 8.4 VZP/OZP. 

V nadväznosti na uvedené dochádza k nutnosti predlženia lehoty Uzlového bodu. č,2 a tým zároveň aj 

Lehoty výstavby, tj. Uzlového bodu č.3. 

Na základe vyššie uvedených nepredvídateľných fyzických podmienok v súlade s podčlánkom 

4.12 VZP/OZP v spojení s podčlánkom 20.1 VZP/OZP Zhotoviteľ predkladá tento list ako oznámenie 

·.Q vzrjl~u n~roku. Ôal~j 1Zhotovlteľ upo;zorňuje, že pracuj e "na ziskava ďalších po~robnost(,. ktoré,. 

podporuj(1 vz1i"iknutý nárok. 

V čase predkladania predmetného oznámenia ešte prebiehajú projekčné práce nového téchnlckého 

riešenia a nie je tak možné .dodržať zmluvnú lehotu 42 dni v súlade s podčlánkom 20.1 VPZ/OZP na 

predloženie plne detailného nároku. Po schválení revízie projektovej dokumentácie Objednávateľom, 

Zhotoviteľ oznámi predpokladanú lehotu podania detailného nároku. 

- Predstaviteľ Zhotoviteľa 

V kópii: 

DRŽľŕEĽ AKREOITOVANEHO CERTIFIKÁT-U RIADENIA 
AKOSTI PODĽA ISO. 9002 VYDANÉHO BVQI 
NA DODÁVKU STAVIEB, PLATNÉl:IO PRE EURÓPSKU ÚNIU 
Zápis v 9R: Okresný súd Bratislava 1 

. Óddiel; Po; vl.č:. ll79/B 

J;.:. ~ .. • • • ~ TEL,: 

íčO 
tč·ôPH: 
ÓIÔ: 



~J!l 
Metroslav •.s. 
organizačná zložka Bratislava 
Mlynské r\Ívy 68 
821 05 Bratislava 26 

Označel)ie I číslo listu: 

Označenie I číslo zmlú~, 

Dielo: 

Súvisiaca korešpondencia; 

Súvisiace pod-články: 

-~-_,. 

Adresované objednávateľovi: 

971 

2017/2300/3529 

:ft• ...... 

Oiilum: · O 5 ·11· ·2020 

D O R U Č E N É 

lnováci~ ·a rnodernizáoi pre zvý$eníe 
bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom · diele 
Gabčikovo 

list Zhotoviteľa č, 446 zo dňa .01.06.2020 
list Zhotovite.ľa č. 483 zo dňa 11.06.2020 
list Zhotóviteľa <;. 487 zo dňa 15.06.2020 
list Zhotoviteľa č. 528 zo dňa 24.06.2020 
list Zhotoviteľa č. 566 zo dňa 01 .07 .2020 
list STD č. 732/2020 zo dňa 13.07.2020 
list Zhotovitelia č. 660 zo dňa 22.07.2020 
list STD č. 849/2020 zo dňa 06.08.2020 
lis(Zhotovitefa: č, 754 zo dňa 25.08.2020 
list Zhotoviteľa č. 766 zo dňa 25.08.2020 
list-STD č. 1002/2020 zo dňa 08.09.2020 
listZhQ(oviteľa č. 830:zo ~ňa ·14.09.2020 
list STD č. 11.Q4/2020 zo diia-'05.10.2020 

20.1, 4.12 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK ·•:• .... ~ .: .... ,- ..... :~ 04 Bratislava 

Adresované stavebno-technickému dozoru (STD): 
Združenie VDG - Plavebné komory - SD 
Zastú ené: DOPRAVOPROJEKT a.s. 

Stavebný objekt: Viď dokument Detailný Nárok č. 12 -Aktualizácia 

Detailný Nárok č. 12 - Aktualizácia 
- Zdvojené .plechy armatúry muriva - 50_21 

Vážený pán inžinier, 

Dátum: 05.11.2020 

V súlade so Zmluvou o dielo č. 201 7/2300/3529 zo dňa :31.01 .2019 (ďalej len „Zmluva"), uzavretou medzi 

Vodohospodárska výstavba, Štátny. podnik (ďale] len ,,Objednávate!"') a medzi spoločnosťou Mettostav a.s. 

(ďalej len „Zhotoviteľ') v súlade s Pod-čl. 20.1, 4.12 Všeobecných potimlenok v .znení osobitných 

zmluvných podmienok (ďalej len 11VZP/OZP") Zhotoviteľ Ustom č. 830 zo -.dňa 14.09.2020 predložil betailný 

Nárok ,č. 12. STO listom č. 1104/2020 zo <:Iňa 05.10.2020 požiadal Zhotoviteľa o zosúladenie. detaflného 

nároku s oznámením Nároku č, 12 zaslaným .listom č. 48.7 a VZP/OZP. 

ORŽITEĽ AKREDITOVANÉHO .CERTIFIKÁTU RIADENIA 
AKOSTI POOĽA ISO 9Ó02 VYDANÉHO BVQI 
NA DODAVKU STAVIEB, PLATNÉHO P~E EURÓPSKU \)NIU 
Zápis v OR: OKresný. sUd Bratislava 1 
Odétlel: Po, vl:č. 67~/B. 

L: 

o 
DPl-l: 

Dl~;. 



Metrostav a.s . 
. organizačná zložka Bratislava 
Mlynské nivy 68 
821 05 Bratislava 26 

......... 

Na základe a v súlade so žiadosťou STO listom č. 1104/2020 zo dňa 05.10.2020, Zhotoviteľ predkladá 

aktualizáciu Detai.lné.ho 'Nároku č. 12 v dokumente Oetailný Nárok č. 12 - Aktualizácia (Príloha. č. 1}. .l<torý 

ób-sahuje opis vzniku· Nátoku, zmeny technlckéh9 r.iešenia a zhrnutie č~~óVého dopadu NáróT<t,1 9 .. 12 -

· Zdvojené plechy armatúry muriva - 80_211 

časový dopad: 

časový dopad nastal na S0_211, ktorý v súlade s dokumentom Detailný Nárok č. 12 -Aktualizác;ia (Príloha 

č. 1) má vplyv na kritickú cestu. Nepredvídateľné fyzické podmienky· na základe Pod-čl. 4.12 VZP/OZP tak 

predlžujú Lehotu výstavby o 168 dní. 

Predmetom Nároku č.12 -Aktualizácia je nutnosť predÍženia Lehoty výstavby o 168 dni. 

Prilohy: 

Príloha č. 1 Detailný Nárok č. 1~ - Aktualizácia 

V kópii: 
1 

DRŽlTEĽ AKREDITOVANÉHO CERTIFIKÁTU RIADENJA 
AKOSTI PODĽA ISO 9002 VYDANÉHO BVQJ 
NA oooAvku STAVIEB,.PLATNÉHO PRE EURÓPSKU ÚNIU 
Zápis y OR: Okresný'i;liä ératisla.va 1 
Oddiel: Po. vl.č. 679/B. 

BANKOVÉ SPOJ.ENIE TEL.: 

ičó 
IČDPH: 
DIČ: 
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VZP/OZP Všeobecné podmienky v znenf osobitných zmluvných podmienok 

STD 

TDO 

VDG 

so 

HMG 

DRS 

OPZ 

Stavebno-technický dozor (v súlade s Čl. 3 Stavebno-technický dozor (v súlade s Čl. 3 

VZP/OZP; tiež len Stavebný dozor) 

Technický dozor investora 

Vodné dielo Gabčfkovo 

Stavebný objekt 

Harmonogram výstavby 

Dokumentácia realizácie stavby 

Opis predmetu zákazky 
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2 ÚVOD 
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• 
Co-finaticed by the Connecting Europ e 
Facility of the Europoan Union 

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili na základe vzájomnej dohody dňa 31.01.2019 Zmluvu o Dielo č. 

2017/2300/3529 s názvom ,,Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity 

vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" (ďa lej len .Zmluva"), ktorej súčasťou sú aj Všeobecné podmienky 

v znení osobitných zmluvných podmienok. Podľa článku II . ods. 6 Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo 

vyhotoví v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - .žltá kniha". 

Predmetom tohto dokumentu je vyhodnotenie Nároku Zhotoviteľa, ktorý vznikol v priebehu realizácie 

Diela .Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

vodnom diele Gabčíkovo" následkom Nepredvídateľných fyzických podmienok na S0_211 -

v oblastí zakotvenia ložísk. 

Táto situácia nepriaznivo ovplyvníla Zhotoviteľa pri realizáci i Diela a mala za následok oneskorenie doby 

pre dokončenie Diela. 
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3 ZMLUVNÉ STRANY 

Označen ie / číslo zmluvy: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Stavebno-technický dozor (STD): 
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2017/2300/3529 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR 

oprávnený podnikať v Slovenskej republike vznikom 

organ izačnej zložky: 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava 26 

Združenie VDG - Plavebné komory - SD 

Zastúpené: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

~ Vodohospodárska . 
výstavba 



Inovácia a modernizácia 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na VO Gabčíkovo 

'~, .,...., VPCl\l\"1)6 • · -r fil:. ()F C, AllČ.(KOVO . . Co-financed by the Connectlng Europe 
l ~· · 1, 0 C Ks . Faoilify ofthe European Union 

4 HISTÓRIA KOREŠPONDENCIE 

V nasledujúcich bodoch je chronologicky popísaná korešpondencia medzi Zhotoviteľom a 

Objednávateľom. Korešpondencia je súčasťou detailného Nároku č. 12 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 

odkazov.). 

a) Záznam z výrobného výboru zo dňa 16.05.2019, kde prebehlo zoznámenie s technickým riešenfm 

hradiacich prvkov na HZ (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). Na výrobnom výbore bolo 

prerokované technické riešenie za účasti Objednávateľa, prevádzkovateľa, STD a Zhotoviteľa 

a vznikol konsenzus pri navrhovanom riešenl. 

b) Zhotoviteľ listom č. 446 zo dňa 01.06.2020 s názvom „Predloženie zamerania laminácie na pilieroch 

ložísk UT skúška (S0 _221 )" predložil protokoly z ultrazvukových skúšok zameraných 

na píliere ložísk-a vyjadrenie projektanta. 

c) Zhotoviteľ listom č. 483 zo dňa 11 .06.2020 predložil koncept DRS k zahájeniu búracích prác v oblasti 

zakotvenia ložisk. Tento koncept vychádzal z nového návrhu zakotvenia ložísk od Hlavného inžiniera 

projektu z 02.06.2020, ktorý bol prediskutovaný a odsúhlasený STO a TOO. Vzhľadom k tomu, že sa 

tento SO nachádza na kritickej ceste, Zhotoviteľ žiada o schválenie predloženého konceptu vzhľadom 

k eliminácii negatívnych dopadov na priebeh prác a uvádza ďalší postup v projektových prácach. 

d) Zhotoviteľ listom č. 487 zo dňa 15.06.2020 oznámil vznik Nároku č. 12 - zdvojené plechy armatúr 

muriva, na základe Nepredvídateľných fyzických podmienok v súlade s Podčl. 4.12 VZP/OZP v 

spojenf s Podčl. 20.1 VZP/OZP. V čase predloženia nároku prebiehali ešte projekčné práce nového 

technického riešenia a Zhotoviteľ upozornil, že nie je tak možné dodržať zmluvnú lehotu 42 dní 

v súlade s Podčl. 20.1 VPZ/OZP na predloženie plne Detailného nároku. Po schválení revízie 

projektovej dokumentácie Objednávateľom, Zhotoviteľ bude schopný posúdiť a vyčísliť dopady zmeny 

a predložiť plne Detailný nárok. 

e) Zhotoviteľ listom č. 528 zo dňa 24.06.2020 predložil revíziu DRS 2a k schváleniu. Revízia sa týkala 

nového rozsahu búracích prác, schématu výstuže a schématu kotviacich prvkov v oblasti zakotvenia 

ložisk. 

f) Zhotoviteľ listom č. 566 zo dňa 01 .07.2020 predložil Aktualizáciu Nároku č. 12 - zdvojené plechy 

armatúr muriva, kde Zhotoviteľ urguje STD a Objednávateľa k vyjadreniu sa k predmetnej 

problematike z dôvodu eliminácie negatívnych dopadov do priebehu prác. 

g) STO listom č. 732/2020 zo dňa 13.07 .2020 na základe vyjadrenia TDO, predložil negatívne stanovisko 

k aktualizovanej DRS revízie 2a z dôvodu, že pôvodná armatúra sa dá využiť len na vypolohovanie 

ložiskových stolfc/domcov, a že všetky časti ložiska musia byť kontrolov.ateľné a demontovateľné. 

h) Zhotoviteľ listom č. 660 zo dňa 22.07.2020 predložil revíziu DRS 3a 80_2113- -Armatúry 

muriva a zálievkové betóny. Predmetom tejto revízie je zmena kotvenia kotevnej dosky ložiska 

zmena uchytenia ložiska na kotevnú dosku. 
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i) STD listom č. 849/2020 zo dňa 05.08.2020 zaslal vyjadrenie k DRS revízie 3a, kde STD a TDO 

súhlasí s technickým návrhom s pripomienkami, ktoré v dopise vyšpecifikoval do 12 bodov. STD/TDO 

zároveň žiadajú o čo najrýchlejšie dodanie Výrobnej dokumentácie pre kotvenie ložiska. 

j) Zhotovite ľ listom č. 754 zo dňa 25.08.2020 predložil revíziu DRS 3b S0 _211 ~ Armatúry 

muriva a zálievkové betóny so zapracovanými pripomienkami. 

ku=viteľ listom č . 766 zo dňa 25.08.2020 predložil Výrobnú dokumentáciu S0-:211 -

- - Kotvenie ložiska. 

1) STO listom č. 1002/2020 zo dňa 08.09.2020 zaslal vyjadrenie k zapracovaným pripomienkam DRS 

revízie 3b s požiadavkou na upresnenie E.11.3.2.2.9. - statický výpočet. 
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5 ODÔVODNENIE NÁROKU 

Na základe Opisu predmetu zákazky a záveru z výrobných výborov za účasti zástupcov Objednáváteľa, 

STD, Zhotoviteľa a Projektanta bol dňa 16.05.2019 prezentovaný návrh napojenia kotevných dosiek ložísk 

na existujúce armované oporné piliere (vystužené stipy z !-profilov). Podľa prezentovaného 

návrhu malo dôjsť v hornej časti piliera k jeho obnaženiu, vyrezaniu novej základne do stávajúcich oceľových 

profilov (stfpov) a následnému navareniu nových kotevných dosiek. Tento prezentovaný návrh bol 

odsúhlasený všetkými prítomnými (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). S odkazom na odsúhlasený 

návrh, čo najväčšiu šetrnosť k jestvujúcej konštrukcii výkladu Opisu 

predmetu zákazky, bola vyprojektovaná príslušná časť DRS (S0 _2113 - Armatúry muriva a zálievkové 

betóny), ktorá bola v 07/2019 schválená s pripomienkami (podmienky schválenia sa netýkali armatúry muriva 

tohto stavebného objektu). 

Návrh a dimenzie nových armatúr murív zohľadňova la predovšetkým uskutočniteľnosť 

a efektivitu riešení a vychádzala z eliminácie narušenia existujúcich betónových konštrukcii. Konkrétne sa 

jednalo o nereálnosť vybúrania pôvodných armatúr muriva, bez nutnosti zásahov do primárnych betónov, 

alebo zaťaženia ponechaných konštrukcií vibráciami, čo vychádza z požiadavkami objednávateľa v súlade 

s Opisom predmetu zákazky. Problematika technického riešenia je konkretizovaná vo Vyjadrení projektanta 

(Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). 

V dobe realizácie v súlade so zmluvným HMG Zhotoviteľ začal na 80_211 s búraclmi prácami 

v 02/2020, kedy v priebehu prác . bolo upresnené riešenie napojenia novej stoličky na pôvodnú oceľovú 

konštrukciu armatúry muriva. Predmetné búracie práce však v období od 16.03.2020 do 31.03.2020 boli 

z dôvodu pandémie COVID-19 a vplyvu súvisiacich opatrení prijatých v Slovenskej a českej republike na 

tomto SO pozastavené. Následne v období od 31 .03.2020 do 01.05.2020 naďalej z vyššie uvedených dôvodov 

vedel Zhotoviteľ obnoviť búracie práce len s výkonom 50%, ktorý plynul z počtu nasadenia strojníkov, 

respektíve búracích mechanizmov, viď dokument Vyhodnotenie negatfvneho vplyvu COVID-19 na realizáciu 

Diela. Následkom uvedených skutočností a teda negatívneho vplyvu COVID-19 na S0_211, ktorý sa 

v danom čase nachádzal na kritickej ceste vyplynulo omeškanie búracích prác v dÍžke 31 dní. Detailný 

rozbor uvedeného omeškania je uvedený v dokumente Vyhodnotenie negatívneho vplyvu COVID-19 na 

realizácie Diela. 

Ukončenie búracích prác s ich postupným odovzdávaním aj vzhľadom k vyššie uvedenému omeškanie 

prebiehalo do 20.05.2020. V ďalšej fáze nadväzovala príprava pilierov k osadzovaniu kotevných prvkov ložísk. 

Počas prípravy zvarových hrán bola dňa 27.05.2020 Zhotoviteľom vykonaná skúška týchto hrán pomocou 

ultrazvuku a boli zistené vnútorné chyby v konštrukcii, ktoré boli potvrdené Protokolmi o skúške č . 1 65-

168/2020 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). Tieto chyby boli vo väčšej či menšej m iere na 

siedmych pilierov z ôsmych vo forme vnútorného delenia (rozlišovania) plechov. Na základe tejto informácie 

urobili vlastné meranie aj pracovníci Objednávateľa a vady konštrukcie potvrdili. Zhotoviteľ túto sk.utočnosť 

oznámil listom č. 446 zo dňa 01.06.2020 na STD. 

Nájdené vady materiálu sú preukázateľne vady vzniknuté pri výrobe materiálu počas výstavby VDG, s 

ktorou Opis predmetu zákazky neuvažoval. Tieto vady nemohol Zhotoviteľ ani Projektant predpokladať a 
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vykonané meranie pomocou ultrazvuku bolo iba bežným meraním pred zváraním. Skúška zvarových hrán je 

normálny postup používaný pri výrobe oceľových konštrukcii. 

Zhotoviteľ v rámci technického riešenia predloženého v DRS uvažoval so skutočnosťou, že predmetná 

konštrukcia oceľových armatúr bude mať charakter nosnej konštrukcie. Táto skutočnosť bola vylúčená 

zápisom do Stavebného denníku zo dňa 27.05.2020 (!3-'hyij~fJ~J~ti}~)].lf!lif~'Ól'.((to~l{ifjf'dfl) a taktiež 

vyjadrením TDO na Kontrolnom dni č. 11 zo dňa 27.05.2020 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.), 

kedy STD/TDO vylučujú použitie pôvodnej oceľovej armatúry ako nosnej konštrukcie. Z dôvodu vady pôvodne 

zabudovaného materiálu, s ktorou Opis predmetu zákazky neuvažoval bol Zhotovite ľ nútený upraviť svoje 

technické riešenie a navrhnúť nový nosný systém pro kotvení ložisk. 
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Predmetom Detailného Nároku č. 12 je nutnosť predlženia lehoty výstavby na stavbe, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniklo v dôsledku Nepredvídateľných fyzických podmienok. 

Nepredvídateľné fyzické podmienky 

V súlade s Opisom predmetu zákazky, schváleným riešením a DRS Zhotoviteľ vykonával odbúravanie 

armatúr muriva Dňa 27.05.2020 z iniciatívy Zhotoviteľa v rámci kontroly 

prípravy pilierov k osadzovaniu kotevných prvkov ložisk prebehla na objekte SO 21 1 kontrola zvarovaných 

hrán pilierov pomocou ultrazvuku. Uvedené skúšky prebehli v rámci prípravných prác. Z Protokolov o skúške 

č. 165-168/2020 UT následne vyplynulo, že v pôvodne použitých materiáloch pilierov, s ktorými sa počítalo ako 

s nosnými prvkami konzol pre domky ložisk, sa nachádzajú zdvojeniny. Zhotoviteľ v rámci pôvodného 

technického riešenia predloženého v DRS (schváleného na výrobnom výbore zo dňa 16.05.2019 všetkými 

Zmluvnými stranami) uvažoval so skutočnosťou, že predmetná konštrukcia bude mať charakter nosnej 

konštrukcie. Z dôvodu vady pôvodne zabudovaného materiálu, s ktorou Opis predmetu zákazky neuvažoval 

bol Zhotoviteľ nútený upraviť svoje technické riešenie a navrhnúť nový nosný systém. 

Predmetná skutočnosť v nadväznosti na vyššie uvedené spf ňa charakter Nepredvídateľných fyzických 

podmienok v zmysle Pod-čl. 4.12 VZP/OZP. 

Oznámenie vzniku Nároku č.12 

Zhotoviteľ listom č. 487 zo dňa 15.06.2020 oznámil vznik Nároku č. 12 - zdvojené plechy armatúr 

muriva, na základe Nepredvídateľných fyzických podmienok v súlade s Pod-čl. 4.12 VZP/OZP v spojení s Pod

čl. 20. 1 VZP/OZP. Oznámenie o nároku Zhotoviteľ vydal v súlade so Zmluvou a Pod-čl. 20.1 VZP/OSP v 28 

dňovej lehote po tom, čo si Zhotoviteľ uvedomil alebo mal si uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosti 

zakladajúci nárok, tzn. do 28 dní od 27.05.2020 (od vykonania skúšok, na základe ktorých sa zistila vada 

v pôvodných materiáloch pilierov). 

Detailný Nárok č.12 

Pod ľa Pod-čl. 20.1 VZP/OZP Zhotoviteľ predlož[ plne detailný nárok do 42 dní potom, čo si Zhotoviteľ 

uvedomil (alebo mal by si uvedomiť) vznik udalosti alebo okolnos~i. ktorá vyvolala tento nárok, alebo v inej 

lehote, ktorá môže byt' navrhnutá Zhotoviteľom a schválená Stavebným dozorom, predloží Zhotoviteľ 

Stavebnému dozorovi plne detailný nárok so všetkými podpornými podrobnosťami podstaty nároku a 

nárokovanej lehoty prediženia a/alebo dodatočnej platby. 

Vzhľadom k tomu, že v čase predloženia nároku prebiehali ešte projekčné práce nového technického 

riešenia a nebolo možné presne vyčís l iť dopad zmien, Zhotoviteľ zároveň upozornil STD, že nie je tak možné 

dodržať zmluvnú lehotu 42 dní v súlade s Pod-čl. 20.1 VPZ/OZP na predloženie plne Detailného nároku 

a uviedol, že oznámi lehotu po schválení revízie projektovej dokumentácie STD a Objednávateľom keď 

Zhotoviteľ bude schopný posúdiť a vyč ísliť dopady nového technického riešenia a predložiť plne Detailný 

nárok. Následne Zhotoviteľ listom č. 566 zo dňa 01.07.2020 oznámil STD, že v pred_metnej veci predloží plne 

detailný nárok v lehote 42 dní_ od schválenia revízie projektovej dokumentácie od STD. STD sa k danému 
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návrhu lehoty Zhotoviteľa ani písomne ani ústne nevyjadril, čím v súlade s Pod-čl. 5.2 VZP/OZP Stavebný 

dozor s daným návrhom súhlasil. 

Po následných rokovaniach a revíziách DRS, STO listom č. 849/2020 zo dňa 05.08.2020 zaslal 

vyjadrenie k DRS revízie 3a, kde STO a TDO súhlasí s technickým návrhom s pripomienkami. Zhotovite ľ 

uvádza, že lehotu 42 dni počíta od dátumu 05.08.2020, ktorým prebehlo odsúhlasenie princípu technického 

riešenia a Zhotoviteľ je tak schopný kvantifikovať predmetný nárok. 

časový dopad 

Z pohľadu Zmluvy došlo k naplneniu skutkovej podstaty ustanovenia Pod-čl. 8.4 VZP/OZP Predlženie 

Lehoty výstavby pfsm. b) príčina oneskorenia, ktorá dáva nárok na predlženie lehoty podľa niektorého článku 

týchto Podmienok. Touto príčinou sú Nepredvídateľné fyzické podmienky v zmysle Pod-čl. 4.12 VZP/OZP. 

V súlade s ustanovením Pod-čl 4.12 a 8.4 b) VZP/OZP Zhotoviteľ vyčíslil časový dopad zmeny 

technického riešenia vzniknutého v dôsledku Nepredvídateľných fyzických podmienok na Diele, ktorý je 

špecifikovaný v Kapitole 7 časový dopad tohto dokumentu. 

Na základe uvedených skutočností Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou a Pod-čl . 20.1 VZP/OZP 

v spojení s Pod-čl. 4.12 a 8.4 VZP/OZP predkladá týmto dokumentom Detailný Nárok č.12, ktorý 

popisuje Nepredvídateľné fyzické podmienky s vplyvom na predÍženie doby pre dokončenie Diela. 
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7.1.1 50_2113 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

Zhotoviteľ z dôvodu 31 dňového omeškania s búracími prácami, ktoré nastalo vplyvom opatrení 

prijatých vládami SR a ČR v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie CVID-19, bol schopný ukončiť búracie 

práce na 80_211 až dňa 20.05.2020. Dňa 27.05.2020 Zhotovite ľ zistil vnútorné chyby v oceľovej konštrukcií 

pôvodnej armatúry muriva a z dôvodu nutnosti návrhu nového projekčného riešenia nebolo možné pokračovať 

v prácach. Listom č. 483 zo dňa 11.06.2020 predložil Zhotoviteľ STO nový koncept DRS k umožneniu 

zahájenia búracích prác v oblasti zakotvenia ložisk. Tento koncept vychádzal z nového návrhu zakotvenia 

ložísk od Hlavného inžiniera projektu z 02.06.2020, ktorý bol následne s STD a TDO prediskutovaný 

a odsúhlasený dňa 03.06.2020 po Vedenl stavby č. 25 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). 

Zhotoviteľ na základe tejto skutočnosti a za účelom minimalizácie možných dopadov do priebehu výstavby, 

zahájil búracie práce v oblasti zakotvenia ložísk dňa 11 .06.2020 podľa odsúhlaseného konceptu. Ďalšie 

jednania ohľadom tejto problematiky prebiehali aj na Vedení stavby č. 26 dňa 10.06.2020, Vedení stavby č. 27 

dňa 17.06.2020 a Kontrolnom dni č . 12 dňa 24.06.2020 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.). 

V súbehu s týmito jednaniami prebiehala kompletizácia DRS revízia 2a S0_2213, ktorá bola odovzdaná STD 

listom č. 528 dňa 26.06.2020 a následne d ňa 01.07.2020 listom č . 566 bolo Zhotoviteľom urgované vyjadrenie 

k DRS zo strany STD/TDO vzhľadom k eliminácii negatívnych dopadov do priebehu prác. Búracie práce podľa 

predloženého konceptu boli ukončené 24.06.2020 a v súbehu boli zahájené vftacie práce pre nové SAS kotvy. 

Na Vedení stavby č. 29 dňa 08.07.2020 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) STD a TDO mali 

podstatné výhrady k technickému riešeniu zakotvenia stolíc/domcov ložísk vydané v revízii DRS 2a a za účasti 

konštruktér ola táto problematika prerokovaná na samostatnom jednaní po Vedení stavby. Na 

základe požiadaviek, aby konštrukcia bola jednoducho demontovateľná a nevyužívala pôvodnú armatúru 

muriva k prenosu síl, bola listom č . 732/2020 od STD zo dňa 13.07.2020 DRS revízia 2a zamietnutá. Táto 

skutočnosť bola prejednaná na Vedení stavby č. 30 (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) dňa 

15.07.2020, kedy po tomto jednaní prebehlo samostatné stretnutie Hlavného inžiniera projektu a TDO 

k prejednaniu ďalšieho nového návrhu, ktorý TDO akceptoval. Následne Zhotoviteľ listom č. 660 zo dňa 

22.07.2020 predložil revíziu DRS 3a S0_211~Armatúry muriva a zálievkové betóny, ktorá bola 

zo strany STD/TDO listom č . 849/2020 zo dňa 05.08.2020 odsúhlasená s pripomienkami. DRS rev 3b so 

zapracovanými pripol'l'."ienkami spolu s Výrobnou dokumentáciou - - Kotvenie ložiska, bola dňa 
21.08.2020 nahraná na server W B a listom č. 754 a 766 zo dňa 25.08.2020 odovzdaná v tlačenej podobe ku 

schváleniu. 

7.2 Vyhodnotenie časového dopadu 

Zhotoviteľ dňa 27.05.2020 zistil vnútorné chyby v konštrukcii pôvodných oceľových armatúr. Z dôvodu 

týchto Nepredvídateľných fyzických podmienok, zahájil práce na novom projekčnom riešení. Dňa 22.07.2020 

bola predaná revízia DRS 3a a na základe jej odsúhlasenia s pripomienkami bola dňa 25.08.2020 predaná 

Výrobná dokumentácia - Kotvení ložiska ku schváleniu vrátane revízie DRS 3a, doplnená o zapracované 

meTR@sTau 

St r á n k a 12 116 

~ Vodohospodárska 
výstavba 



Inovácia a modernizácia 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na VD Gabčíkovo 0

:,,- \J !'GiR·A)H: ·-· . - -··· ·. ·. · - .-·- - ·--·-·- -·----. · - -· . -
f !iW or GA1J čf1<o vo • Co-flnaneed by the Connecting Europe 

j ~ r.oc KS Facility of the European Union 
l . . . 

pripomienky. Predpokladaná doba výroby a montáže nových armatúr muriva, vrátane montáže samotnej 

konštrukcie je 220 dní (16. 9.2020 - 24. 04.2021 ). Táto doba v sebe zahfňa i nevyhnutne nutné 

funkčné skúšky. Po ukončení montáže 

skúšobnej prevádzky . 

S0_211 je následne možné dokončenie 30 dňovej 

Podrobný postup jednotlivých činností je spracovaný v .Detailnom harmonograme prác na 80_21 1 

(~~~ij'.tíJi)'iaf,ťijaj\~fa~fifWiji:'.8J)tô;~(~~~l) . Z vyššie vyplývajúcich skutočnosti Zhotoviteľ vyp.racoval 

Harmonogram prác č. 08 rev. 02 uvedený ako ~b:l§'ij{tiJM~~lil!~ji;~i{(ť~)í~g){~ľf!t~lš~~t ktorý vychádza 

z Harmonogramu prác č. 07, rev. 00, a ktorý v sebe zahŕňa zapracovanú zmenu technického riešenia v súlade 

s uvedeným odôvodnením Nároku. 

Podľa posledného schváleného HMG č. 04, rev. 00 zo dňa 25.06.2020 (bez zohľadnenia predložených 

nárokov Zhotoviteľa) je doba pre dokončen ie 80_211 stanovená na dátum 07.11 .2020. Pri zohľadnení 

nového technického riešenia je nová doba trvania S0_211 v súlade s Detailným harmonogramom 

činnosti (viď Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) určená na 220 dní (od odsúhlasenia DRS 

16.9.2020, do dokončenia S0_211 24.04.2021). 

V nadväznosti na vyššie uvedené dátum dokončenia 80_211 podľa: 

• HMG č. 04, rev. 00 zo dňa 25.06.2020 bol stanovený na dátum 07.11.2020, 

• HMG č. 08, rev. 02 (viď Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) je stanovený na dátum 

24.04.2021. 

Celkový posun S0_211 j e tak určený na 168 dni (zo 07.11 .2020 na 24.04.2021). 

V rámci posunú 168 dni je obsiahnutý aj vplyv dôsledkov pandémie COVID 19, ktorý je bližšie popísaný 

v dokumente „Vyhodnotenie negatívneho vplyvu COVID-19 na priebeh prác na realizáciu Diela". Tento vplyv 

sa prejavil posunom 31 dní od 16.03.2020 do 16.04.2020 (HMG č. 08, rev. 02 - Chyba! Nenašiel sa·žiaden 

zdroj odkazov.). 

Posun spôsobený zmenou technického riešenia je vyhodnotený na 137 dní (168 dní - 31 dní). 

Z dôvodu, že 80_211 je v súlade s predloženým HMG č . 08, rev. 02 na kritickej ceste, je tak zapríčinený 

posun Uzlového bodu č. 2 voči HMG č . 04, rev. 00 zo dňa 07.12.2020 na 24.05.2020, t.j. posun o 168 dni. 

Zmena technického riešenia z dôvodu Nepredvídateľných fyzických podmienok na S0_211 má 

dopad na Lehotu výstavby a posunutie Uzlového bodu č. 2 o 137 dni. Negatívny vplyv pandémie 

COVID-19 má dopad na Lehotu výstavby a posunutie Uzlového bodu č. 2 o 31 dní. Celkový posun 

Uzlového bodu č. 2 (zo 07.12.2020 na 24.05.2020) a Lehoty výstavby (z 26.01.2022 na 13.07.2022) je 168 

dní. 

Tab. 1 Vyhodnotenie časového dopadu - Nárok č. 12 

Zahájenie prác na OK HV - pôvodné riešenie 

Zhotoviteľ zistil vnútornú vadu pôvodnej oceľovej 
armatú 
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Zhotoviteľ predložil koncept DRS revízia 2a 11 .06.2020 
.. 

STD zamietol DRS revízia 2a 13.07.2020 

Zhotoviteľ predložil DRS revízia 3a 22.07.2020 

STD schválil DRS 3a s pripomienkami 05.08.2020 

Zhotoviteľ predložil DRS revízia 3a so zapracova-
21.08.2020 

V papierovej forme predaná 
nými pripomienkami + VD Kotvenie ložiska 25.08.2020. · 

Zahájenie prác na OK HV - nové riešenie 16.09.2020 Zmluvný termín odsúhlasenia VD. 

Ukončenie prác na OK HV - nové riešenie 24.04.2021 

7.2.1 Kritická cesta HMG č. 08, rev. 02 

Po zadaní vyššie uvedených časových údajov na jednotlivé činnosti do harmonogramu, bola 

vygenerovaná nová kritická cesta a časový dopad na dokončenie diela. 

V HMG č. 08, rev. 02 - Nárok č . 12 je na kritickej ceste 

50_222. 

0 _211 . Ďalej zostáva na kritickej ceste 

Na kritickej ceste v 50_211 e 5 podobjektov, a to: 

1. 50_2111 Oceľové konštrukcie 

2. 50_2113 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

3. 50_2114 Hydraulický systém 

4. S0_2115 Motorická inštalácia 

5. S0_2116 Riadiaci systém 

Priebeh kritickej cesty na 80_211 vychádza z Detailného harmonogramu činnosti na tomto SO, kde na 

termín odsúhlasenia Výrobnej dokumentácie nadv.äzuje objednanie materiálu, samotná výroba nových stolíc 

pre uchytenie ložísk a ich montáž na stavbe. Priebeh montáže stolíc je úzko previazaný so železobetonárskymi 

prácami a násiednými opätovnými prácami na oceľových konštrukciách, konkrétne s montážou samotných 

Dokončenie montáže-je spojené s dopojenlm hydraulického systému, motorickej 

inštalácie a riadiaceho systému vrátane individuálnych skúšok. 

Po ukončení S0_211 je následne možné dokončenie 30 dňovej skúšobnej prevádzky 

následné zahájenie prác na .ovnako s posunom 168 dní. 

Na kritickej ceste v S0_222 - Dynamická ochrana v e 1 podobjekt, a to: 

1. S0 _2223 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

Detailné informácie sú v Harmonograme č. 08, rev. 02 s vyznačenými väzbami medzi úlohami. 
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Zhotovite ľ v súlade so Zmluvou a s Pod-čl. 20.1 VZP/OZP v spojení s Pod-čl. 4.12 a 8.4 VZP/OZP 

predkladá Detailný nárok č . 12, v ktorom vyčíslil časový dopad obmedzenia stavebných činností a prác 

v dôsledku Nepredvídateľných fyzických podmienok na realizáciu diela „Inovácia a modernizácia 

- re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" . 

časový nárok Zhotov iteľa predstavuje predlženie doby pre dokončenie Diela z dôvodu oneskorenia 

výstavby, ktoré mu vzniklo vplyvom Nepredvídateľných fyzických podmienok na 80_211-pričom 
v celkovej dobe predlženia sú zahrnuté aj dni, počas ktorých na danom SO nebolo možné, alebo bolo možné 

len obmedzene vykonávať búracie práce z dôvodu negatívnych vplyvov COVID-19. 

Zhotoviteľ zhrnul prerušenie prác na 80_211 a z toho plynúce posuny termínov priamo naviazaných na 

zahájenie skúšobnej prevádzky, ktoré bolo podľa platného harmonogramu a Zmluvy stanovené na 30 dní pred 

odovzdaním Diela. Z tejto väzby vyplývajú SO, ktoré sa nachádzajú na kritickej ceste. 

Na základe celkového vyhodnotenia má: 

• zmena technického riešenia z dôvodu Nepredvídateľných fyzických podmienok na 80_211 

dopad na Lehotu výstavby a posunutie Uzlového bodu č. 2 o 137 dni a 

• negatívny vplyv pandémie COVID-19 dopad na Lehotu výstavby a posunutie Uzlového bodu 

č. 2o31 dní. 

Celkový vyhodnotený posun Uzlového bodu č. 2 (zo 07.12.2020 na 24.05.2020) a Lehoty výstavby (z 

26.01 .2022 na 13.07.2022) je 168 dní. 
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Združenie .VDG • Plavebné komóry • SD zastúpené spoli:ľčnosťou DOPRÁVOPROJEKT, a·,s., Kominárska 141/2,4, Bratislava· 
mestská časť Nové Mesto 832-03, spoločnos.ť zapísaná v Obchodnom registri Okrnsného s'útju.Bratislaya 1, Qddlel: .Sél, 

Violka č. 378/fl, IČO: 3;l3 22.000, IČ .DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

;lnov,ícla a nu11J1,1 ni1.lcl 
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Molrostaya.~. 

Oálum:, 2 O -11„ 2020 

DOHUČ .ENÉ 

Mono.a podpis: 

Váš list zn. /zo dňa Naša zn. 
1285/2020 

M~trqstav, a.s. - organ1z.al~_ná :z:ložka 
'Br.-atislava 

~ el'a 
M!ynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

• • - ... 1 .. Mie.sto I dátum 
Gabčfkovo, 19. 11 .2020 

VEC; Rozhodnutie STD .o zmene termínov Uzlových bodov č. 2 a č . 3 v zmyslé podčl . 
3.5, 4.f2, 8.4 a 20.1 VZP a OZP .. 

Činno.sJ' :stavebn.otechnick(iho .dozqry, pre. projekt „inovácia a.ľr)oderniza~ia 
-pre zvýš'.e:nie bezpečnosti a inrenz1fy vodnej aepravy-na vodnom tfie'le.·Gabčik-9.vo'í 

Stavebno-technický dozor preskúmal 11Vyhodnoténie negatívneho vplyvu COVID-19 na 
priebeh prác na realizáciu Diela" predložené Zhotoviteľom dňa 5. 11.2020 a aktualizovaný 
.Detailný Nárok č. 12 v zmysle s podčl. 4. 12 a 20.1 VZP a OZP predložený Zhotoviteľom dňa 
5.11.2020 v zmysle podčl. 3.5 -a 8.4 VZP a OZP týmto vydáva rozhodnutie o posune 
Uzlového bodu č. 2 a .Uzlového bodu č. 3 z titulu kumulá~ ých 
ne·predvldateľnými okolnost'ami na ·stavebnom objel<té 1-43. S0 _211 -

o Uzlový bod č. 2 v zmysle podčl. 8.3. VZP a OZP - ukončenre objektov. do 678 dni od 
odovzdania DRS, ť. j. do 24.5.2021· 

o Uzlov} b?d č. 3 v z~ysle podčl. .8.3 VZP a OZP - ukončenie objektovm,o 583 dní od 
ukoncerncllllllll t. ). do 13. 7 .2022 

o Lehota výstavby v zmysle podčl. 1.1.3.3 a 8.2 VZP a OZP má trvanie 12.33 dni od 
účinnosti ZoD 

Zmeim zmľuvných termtoov _je potrebné zohľadniť v dodatku. Zmluvy o Dielo č: 
2017Í2300/3529 zo dňa 31.1.-2019, ktorý by mal byt; bez zbytočného od.kladu podplsaný 
zmluvnými .stranami a zverejnený,. 

Odôvodnenie 

Stavebno-technický dozor (STD) konštatuje, že pri realizácii prác na Slav.enisku 
predmetného Diela sa dote1:az vyskytli dve nepredvíqateľné okolnosti, ktoré .majú pods'tatný 
vplyv na priebeh výstavby. 

V pr.vom pripade ide o.patrenia štátnych orgánov SR v súvislosti s výskytom pandémie 
ochorenia COVID-19, ktorá b0la vyhlásená v 032020. Zhotoviteľ je právnická osob.a so 

OOPRAVOPRO)EK'T,-a.s. 
Kominárska :141/2·,4;.Bratlslava 

· - rnestskáiasť No~éMesto 832 0·3 

Survey:jlltl$, sil',Oi 

Partiz~nska 3-263/14, :058'01 Poprad 
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Zdruzerľle VDG • Plavebné komory· SD zastiípené· spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s.,.Korninárska 141/2,4,.B.ratlslava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spolofoosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sa, 

Vlo1ka č. 378/81 IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 . 

Pracovisko: 

sídlom v ČR ~; na ·Stavenisku vykonáV.~flj stavebné pr$ce,: -'<i\J 'firmy z ČR, prlčor)ľ po_čet 
pracovníkov s ·trval~m bydliskom v 'GR ,dosahuje priemerné .e.ôa. 40% z celkového počtu 
~r:acovníkov ptaauJq~ich n_a Stavenisku . .Zhotov1teľ najprv _oznä~il Nárok č. 9 podŕ~' podčl. 
20.1 VZP a OZP, pncom s·, uplatňovalnároky z titulu vysšeJ moci (nárok na predlženie lehoty 
výstavby a dodatočnú platbu). Predmetný Nárok bol viackrát prerokovaný medzi zmluvhými 
stranami ia účasti STO s tým, že Objednávateľ a STO poukazovali na ľo, že k vyššej moci 
v zmysle zmluvných podmienók nedošlo a Nárok tak, ako bol oznámený nemohol byť z ich 
strany odsúhlasený. Objednávateľ aj STO však pripúšťali, že v dôsledku opatrení štátnych 
orgánov SR týkajúcich sa vstupu zahraničných osôb na územie SR mohlo dôjsť v období po 
16.3.2020 k určitému obmedzeniu organizácie a výkonu stavebných prác ·a 'Objednávateľ je 
ochotný toto zohľadniť primeranou úpravou lehoty výstavby. V tejto súvislosti vyzval 
Zhotoviteľa, aby predložil vyhodnotenie obmedzenia na konkrétnych stavebných objektoch 
(SO). 
Zhotoviteľ dňa 5.11.2020 predložil „Vyhodnot.enie negatívneho vplyvu COVID-19 na priebeh 
prác na realizaciu Diela"., v ktorom preukazuje vznik sklzov na viacerých dotknutých SO, 
ktoré boli VJV(}l~né obmedzeniarn.i v pbdobi od 16.3.'2Q.go· 90 8.s .. zo20. Rozho.quj(Jce sú 
:sklzy na. T~c~ SO, któré. sa vtom: .časé, ,llž nachádzali l'.ľa kritickej cest~ ~klaálnehp 
harmono.gra~ác: Najdlhší sklz 'bol -vyvdläný v pripadá ·so '262 Komplexná r:enovácia 
podzákladia - · ktorý 'činí 51 dhl. 
Zhotoviteľ v dôsledku týchto okol ti h I cti• · 1 nej lehoty ukončenia 
Uzlového bodu č. 2 - dokončenie z pôvodného termínu 
7.1 2.2020 na 27.01.2021 a v do nie lehoty \,!končenia 
Uzlového bodu č. 3 - dokončenie eda celkovej zmluvnej 
Lehoty výstavby na z pôvodného tennlnM 26.1.2022 na 18.03.2022. Objednávateľ listom č.Z-
014516 zo dňa 11.11.2020 tento návrh Zhotoviteľa akceptuje. 

V druhom pripade ide o Nárok Zhotoviteľa č. 12, ktorý bol o·známený dňa 1~ 
· · · · ' . ' · ' ' fyzických podmienok v priestore .... 

, kde po obnaženi oceľovej konštrukcie 
pôvodných armatúr muriva, na ktoré sa podľa vypracovanej dokumentácie pre realizáciu 
stavby (DRS) pre 1-43.S0_2113 - Armatúry muriva a zálievkové betóny mali prip,evnif nové 
oceľové stolice pre zakotvenie nových ložísk sa zistili vady materiálu 
(zdvojeniny). n_a pôvodnej oceľo1,1e,J. konštrukcii a túto 11i~ je možné využit: .pko nosnú 
l<onštrukciu pre zakotvenie novýah lo.žísk. Na základe týchto zistení bolo· nuttié revidovať 
DRS $0 2.113 a vypracovať nové technické riešen.ie zakotvenia nových ložf s k-
bez využitia pôvodných armatúr muriva. Nutné je. aj vyrobiť nové oceľov~ 
zakotve.nie ložís.k s využitím materiálu z predtým vyrobených stolíc podľa pôvodného 
technického rie.šenia v DRS, ktoré boli dodané .na Stavenisko. Objednávateľ pri .zadávaní 
súťaže nem.al vedomóšť o vaoách materiálu na pôvodne zabudovaných armatúrach muriva, 
keďže tieto boli zakryté. a nič nesignalizovalo výskyt vád. 
Zhotoviteľ dňa 5'.11.2020 predložil akt~talíz~vaný, Detailný Nárok č. ,12 v zmysle -~ 
a 20.1 VZ.P a OZP, v ktorom vyhodnotil vz111knuty sklz v postupe prac na SO 211 ...... 
- ktorý čirii 1 '$7 dni a tento nadv~zuje na predchádzajúci sl<lz spôsobený obmedzéniami 
z"tlii:@ pandémie oGhorenia COVID-19, ktorý podľa vyhodnotenia Zhotoviteľa v prľpade SO 
21 f činí 31 dní. Célkovo sklz na so 211 je. potom 1:68 dni. 

bOP.RAVPPROJEl<T, a.s. 
Ko.mtnárska 141/2,4, Brallslava 
- mestská čas.ť Nové ·Mesto 832 03 

·Survey pllls, s·.r.o. 
Parttzá'nska 3263/14, 058 ·01 Poprad 



l=ESP 
· a consult SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné koniory • SD za-stť1pené .spoločnosťoti DOPRAVOP1lOlElff, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava ; 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť.zapísaná v Obchodnom registti Okresného.súdu.Bratislava 1, Oddiel:.Sa, 

Vložka č. 3.78/8, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH:SK2020524770 

Pra.covisko: 

Vzhl'.aaorn na to si Zhotovit.elia ·nárokuje podľa pog~l. ; ·• -· -<; · -P predlženie 
lehoty ukqnGenla Uzlového b.odÍJ: ·č. 2 - dokončerif . pôvodného 
term'fnu 7 '. 12.2020 na 24.0S·:2021 . u aJ pred zenie lehoty ukončenia 
Uzlového bodu č. 3 - dokončenie a teda celkovej zmluvnej Lehoty 
výstavby z pôvodného terminu „ na 22. Objednávateľ listom č . Z-
01435512020 zo dňa 11 . 11.20·20 Nárok Zhotoviteľa č. 12 akceptoval·. 

S pozdr.avom 

Príloha: 
bez prlloh 

.DQPRAVOPROJE~T; a.s. 
Komlnár*1 141/2A'Bratlslava 
- r:nestska.čásť Nov.é 'Mesto 832 03 . 

ESP C_onsult, ·s,r.o. sur.vey;plus,.s.r.o. 
• • • • • • • 1 •• rín ' • - 1 • ' 1 ! t ' • • -



~DOPRAVOPROJEKT~ 

®~ . l: ESP 
a consult SURVEY PLUS 

Zdruzetiie VO.G • P.lavebné komory · SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEKf,.a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava . 
mestsl<á časť Nové Me.sto 832 03, spoločnosť zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/13, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524 770 

Pracovisko: 

Váš list zn. / zo dňa Naša zn. 
1378/2020 

Metrostav. a,s, - organizačná :ilrižka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
~21 05 Bratislava 

Miesto I dátum 
Gabčikovo, 15.12. 2020 

VEC: Rozhodnutie STO o zmene termínov Uzlových bodov č. 2 a č. 3 ·v zmysle po.dčl. 
3 .. 5, 4.12, 8.4a 20.1 VZP a OZP-OP-RAVA listu STO j.č.1285/2020 zo dňa 
19 .. 1:1~2-020 

Činnosť stav~{;inotechnlckého dozór!J pťe pro}ékt „lnováóra ä modernizácia 
llllllltre zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gab kovo" 

List $TD j . č. 1285/2020 zo dňa 19, 11 :2020, ktorým bolo vydané Rozhodnutie STO o zmene 
termínov Uzlových bodov č. 2 a č. 3 v zmysle podčl. 3.5, 4.12, 8.4 a 20.1 VZP a OZP sa 
týmto opravuje v devľatom riadku z čl sla 583 na číslo 415. 

Ostatné znenie predmetného lístu zostÉlva platnosti bez zmeny. Tento list je. nedeliteľnou 
súčasťou listu STO j .č. 1285/2020 zo dňa 19.11 .2020. 

S pozdravom 

Priloha: 
bez prlloh 

D'OPRAVOPR,QJEKT, a.s. 
kotnlnárska i41/~;4, Bratislava 
· mestská časť Nové Mesí'o 8312 03 

ESP Consult, s,r.o • . Sutvey pJus, s.r.<J. 
- f : !.. I • 1 t rín • • • 1 \ • • j • : 1 .. • • • 













~ DOPRAVOPROJEKT~ ®'v(]CY IIESP 
aconsult SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl(T, a.s., l<omlnárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, I Č DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

_____,_··-:-~".""""-~~~~~~-
,, lnov;ir.i,1 ;1 111udť1 rii1.ic:ía 11favnh11ých komôr 

flf~ lVý:,,:nic 1Jw11ľč11uili ;i huc,uity vodnej dopravy 
u;J vot.111um dk•I<! Gal>C:íkovo" 

J--____ Me.!fostäva-.-s.---~ 

Dálum: o 1 Mto~ 2020 

Meno a podpi 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

= - _.j -

Predstaviteľ Zhotoviteľa 
Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. / zo Vybavuje /tel. /e-mail Miesto / dátum 
Gabčíkovo, 01.10.2020 

Vec: Pokyn STO č. 7 na vykonanie prác v zmysle Zmenového listu č. 1 zo dňa 
23.09.2020 

• 1·43.S0_231 RU vtokov č. 5,6,7.. . 
· o 1·43.S0_2313 Armatúry zálievkové betóny 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia -
- pre zvýšenie bezpečností a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gab ovo 

STO vydáva Pol<yn podľa pod článku. 3. 3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13. 3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 1 zo dňa 23.09.2020, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerol<ovaný Pokynu na Zmenu č. 1 dňa 23.09.2020. 

STO. žiada Zhotoviteľa, aby vykonanie predmetných prác zahrnul do doku.men.tá.ciEl _. 
· ·sk.utočn$ho vyhotov~t11~-.št~Vbi, . ... : . ~·-. . __ . _: . _ .. . ·-··-·· ... . . ... ··- . . 

Tento ·pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavre.tím Dodatku k.ZoD v.zmysle. podčláhku 
14.i VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia prípočtu 
v Zmenovom liste č. 1 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. Kópia ZL 1 
2. Kópia Návrhu Pokym1 na Zmenu č. 1 
3. Kópia Protokolu o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 1 

1 

--- - ---··--·· .... - ··-·----····-·-········--···· ··---·-··-----·-·---,--·-······--------- ---- ····---- -·----------



~ DOPRAVOPROJEKT~ 

®~ l:ESP 
mconsult " SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné l<omory • SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2;4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 000, IČ DPH: 51<2020524770 

Pracovisko: 

2 

------·-·-- .. ·········---··"'·.,.__ 



PRiLOHA C28 FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

'III,, ,,.·· 
· '.:~~ \,.l'od·odh,01S p -c-:.d tli ť·:S ka 

v ý1s~~,, .. dba 

VODOHOSPODÁRšJ(A VÝSľ1\\/8A, ŠT ÁTNY PODNl~<, P.O.BOX 45:.Karloveská 2. 824 04 B.rallslava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č .. 1 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Čís lo zmluvy: 

STO: 

Inovácia a modernizáci pre zvýše.nie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č.: 2017/2300/3529 

Združenie VDG- Plavebné komory- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o. , Šamorín, Survey·plus. ·s.r.o .. Poprad 
Vedúci s.Kuplny: DOPRAVOPROJEKr, a.s. 
Komínárska· 141/2.4 832 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia cl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č. 1, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom .3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: '/. 3 ~(}9- 2020 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku: 

Meno a prí1:tzvisko: Podpis: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 1 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu .č. 1 

1x Zmenový list č.1 

Podpis: 



PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSľi.\VBA, ŠTÁTNY PODNIK , P O BOX 41?,l<f!Jloveskú 2. 824 04 Bralisla_va 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 1 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizácia- pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e Gabčíkovo 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č:.; 2017/2300/3529 

··Združenie VD<;, - Plavebné komory - Sb, DOPRAVOPROJEKl\ ~ ~š s 
Bratislava, ESP Consult,. s.r.o., Šamorín, Survey píus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVÓPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Vydaný STO: 2 3 -09· 2020 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

2. Nariaďujem vykonať: Obnovu náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich oceľových 
konštr.ov nedotknutých v rámci výmeny RU na objekte 1-43.80_231 RU vtokov č. 
5,6,7; ·asť I podobjekt 1-43.80~2313 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č.1 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č.1 

6. Vplyv na cenu Diela: áno I nie 

viď Zmenový list č.1 

6-. Vplyv na Lehotu výstavby: áRG· / nie 

7. Prílohy: podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
list STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - Žiadosť STO o predloženie ponuky 

Zhotoviteľa na Zmenu 
list MTS č. 765 zo 25.08.2020 - Ponuka na Zmenu 
e-mail VTDO zo dňa 03.09.2020 - súhlas s vydaním Pokynu STO na realizáciu 

predmetných naviac prác 
list STO č. 987/2020 zo ·dňa 04.09.2020 - Pokyn STO č . 6 vydaný'v predstihu na.koľko 

je potrebné realizovať predmetné naviac práce v súč~snom stave rozpracovanosti 
a stavebno-technologickom postupe prác. 



Projekt: 
Inovácia a modernizáci 
vodnom diele Gabčlkovo 

re zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA č. 1 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluvy o Dielo zo dňa: Z 3 -09- 2020 
ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: . ,OU-BA-OSZP2-2019/06t985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska vý$tavbä, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 étailslava 

ZHOTOVITEĽ : Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory- SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consuit, s.r.o., Šamorfn, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43.80 _2313 RU vtokov č. 5,6, 7 .~asť: 1-43.S0 _2313 Armatúry muriva .a zálievkové 
betóny · 

Obnova nátereu protíkoróznej ochrany (PKO) 

Podstata zmeny:; 
Obnova náteru pro!lkorózneJ ochrany (PKO).-existujúcfo:h oceľových. kórištrukci f.r ámov 
nedotknutých v rámci výmeny Rú. 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

(x) 
( ) 

( ) 
(X) 
( ) 
( ) 

(x) 

( ) 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

6300,00 EUR 
sadzby a ceny zo súpisu položiek 
na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
dohodnutá cena 

ráce v hodinov · ch zúčtovacích sadzoách 
Ano 

X Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho STD vydá pokyn na 
vykonanie predme hej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

ZHOTOVITEĽ: 

Dňa: 2 3 ·09· 2020 Dňa: 2 3 ·09- 2020 



Inovácia a modernizácia-re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele a c1 ovo 

Zmena č.: 1 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizáci~ pre z.výšenie bezpečnosti a intenzity Vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkqvo 
Zmenač. 1 

1. Textová časť 
V ŕámci technického riešenia nových armatúr muriva pre regulačné uzávery nie je v Opise. predmetu zákazky 
zahrnutá obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich armatúr muriva. Vzhľadom na to je potrebné toto 
doplniť pre zjednotenie celkového vzhľadu RU. Obnova náteru musí byť vykonaná súčasne s opravnými nátermi 
nových armatúr. Na dokončenie obnov>.' náteru nadväzuje samotná montáž RU a dodatočné vYkonanie PKO 
existujúeic):i armatúr muriva je nereálizÓv.ateľné z dôvodu možného poškodenia nových koh.štrtikl')ii. Jedná sa o 
obnovu rtáter.u PKO existujúcich armatOr muriva regulačných uzäv.erovvtokov č. 5, 6, 7, 8-. ktore.nie sú dotknuté 
výmenou RUV rámci objektu: 1-43.S0_231 RU vtokov, č. 5, 6, 7, 8 111111 časť 1-43.S0_2313 Armatúry muriva a 
zálievkové betóny. 
Vzhľadom na vyššie uvedené okolností a potrebu vykonania náterov bezodkladne STO vydal Pokyn v predstihu 
pred vykonanim postupu pri Zmenách v zmysle Ópisu predmetu zákazky pre ZoS. 

2. Výkresová časť 

3. Vplyv na zmluvnú cenu 
Zvýšenie ceny 1-43.80_2313 Armatúry muriva a zállevkové betóny o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa -viď 
priloha č.2 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 2 ( ) Áno uviesť zdóvodoenle 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 3 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia (x) Áno uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 

Priloha č. 1 . - List STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - Žiadosť STO o predloženie ponuky Zhotoviteľa na Zmenu 

Priloha č.2 . - List MTS č. 765 zo dňa 25.08.2020 - Ponuka na Zmenu 

Priloha č.3. - e-mail VTDO zo dňa 03.09.2020 - súhlas s vydaním Pokynu STO na re-alizáciu predmetn1ch naviac 
prác 

Priloha č.4. - List STO č. ·98712020 zo dňa 04.09.2020 - Pokyn STO č. 6 na vykonaie predmetných prác 

Príloha č.5. - Cenové ponuky 



~;-,·~-~. ! SURVEY PLUS 
~' 

Združenie VDG • Plavebné komory· SO zastúpené spoločnosťou OOPRAVOPROJEKT, a.s,, Kominárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddlel: Sa, 

Vložka č . 378/B, I ČO: 313 22 000, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

lnov:h.t., .1111111lti111i1,\ 
pw Žvýi,011lu lm1p1.1éuu:ai d inhmtHy vrn 11~1 opravy 

11.1 vodt10n1 dioll• g_a:;:ll;:c.tík;..:;.ov;..:;.o'_' --·-t 

1----~ ~lrostav!_.s_._~~-1 

Dátum: O 1 · 10· 2020 
-----··--- --- ----i 

DORUČENÉ 
~--!-. 

Meno op . 

Metrostav, a.s. - organizačná zložl<a 

Bratislava 

~ vite ľa 
Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. / zo dňa Naša zn. 
1099/2020 

Vybavuje /tel. /e-mail Miesto / dátum 
Gabčíkovo, 01.10.2020 

Vec: Pol<yn STO č. 8 na vykonanie prác v zmysle Zmenového listu č. 2 zo dňa 
23.09.2020 

• 1-43.50_251 RU výtokové. 5,6,7,~ 
o 1-43.S0_2513 Armatúry munva a zälíevkové betóny 

ť stavebnotechnického dozoru pre projekt „ Inovácia a modernizácia -
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gal5c ovo 

STO vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3. 3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13. 3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 2 zo dňa 23.09.2020, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerokovaný Pokynu na Zmenu č . 2 dňa 23.09.2020. 

STO žiada Zhotoviteľa, aby vykonanie predmetných prác- zahrnul do ·dokumentácie 
skútôčň.eho ·výlfofovenfa stavby. 

Tento pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku k ZoD v zmysle podčlán l<u 
14.7 VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia prlpočtu 
v Zmenovom liste č. 2 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. Kópia ZL 2 
2. Kópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 2 
3. Kópia Protokolu o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 2 

1 



l:ESP 
mconsult 

SURVEY PLUS 

Združenie VDG. Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava· 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/8, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisl<o: 
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PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~(·· ~ ~ ..• 11 h.. · dl " tL ... 
. ~· 11.t- Oú,O, ti'O S PO· .\:JJ ri~s ir-i..&.i 

v ý sta vba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PÔDNIÍ(, P.0 .BOX 45. l<ar-loveská2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 2 

Stavba: Inovácia a modernizáci- pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom re e Gabčíkovo 

Zhotovite ľ: Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Člslo zmluvy: Zmluva o dielo č. : 2017 /2300/3529 

STD: 
Združenie VDG- Plavebné komory- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., šamorln, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s . 
.Kominárska 141/2 4, 832 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č. 2, ktorý je nav~hnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 2 3 -09- 2020 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku: 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlas! s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 2 

Ing. Vladimlr Kollár, 

generálny riad iteľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 2 

1 x Zmenový list č.2 

Podpis: 



PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~,~·· \todo (;'!JOS.p,o d-áiľ!':s..}ia 
v~1s:t-avba 

VODOMOSP(,)OÁRSKA VÝSTAVľ3A, ŠJi\ľNY PODl\!H(, P:O.Só:X "15,!<arloveská 2. $24 Q4 BraHslava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Cislo zmluvy: 

STD: 

Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 2 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizáci . . re zvýšenie bezpečnosti 
e Gabčíkovo a intenzity vodnej dopra y • • 

Metrostav, a.s, 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č.: 2017/2300/3529 

2;di:uzetiie VDG--- Plavebné,,kom.oiy- SO, DOPRAVOPRO.JEKT, á,s. 
Bratislava, ES:P' Consult, s.ŕ.ó„ š-amotín, Survey plLfä, s.r.o. , Popráô 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

2 3 ·09· 2020 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

2. Nariaďujem vykonať: Obnovu náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich oceľových 
konštrukc·· v nedotknutých v rámci výmeny RU na objekte 1-43.S0_251 RU výtokov 
č. 5,6,7,8 časť I podobjekt: 1-43.$0_2513 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

3. Peipis projektovaného stavu: viď Zmenový list č,2 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový líst č.2 

5. Vply.v na cenu Diela: áno IA-ie 

viď Zmenový list č.2 

G. Vt?lyv na Lehotu výstavby; áAe I nie 

7. Prílohy: podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
list STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - Žiadost' STO o predloženie ponuky 
Zhotoviteľa na Zmenu 

list MTS. č. 765 zo 25.08.2020 - Ponuka na Zmenu 
e-mail VTDO zo dňi;l 03.09.2020 - -súhlas s vydanim Pokynu STO na realizáciu 
predmetných naviac prác 

list STO é. 987/2020 zo dňa 04.09.2020 - Pokyn STO<::. 6 vydaný v predstihu nakoľko 
je pbtrebné realizovať predmetné naviac práce v súčasnom stave rozpracovanosti 

a stavebno-technologickom postupe prác. 



Projekt:. 
Inovácia a modernizácia 
vodnom diele Gabčíkovo 

ZMENA 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

č. 2 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluvy o Dielo zo dňa; 2 3 -09- 2020 
ZMLUVA O DIELO č. : 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

2017/2300/3529 

OU-8A-OSZP2~2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2,: $42 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory - SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r:o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43.S0_2513 RU výtokov č. 5,6,7,8-čast'.: 1-43.S0_2513 Armatúry muriva a zálievkové 
betóny 
Obnova nátereu protikoŕóznej ochrany (PKO) 

Podstata zmeny:: 
Obľlo.va náteru protikoróznej ochrany (l?KO) ;existujúcich oceľových konštrukcií rámo'v' 
nedotknutých v ri!imci výmeny RÚ. · 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

Ne redvftaľné 
Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

( x) Pr.ipóčet 4 726,00 EUR 
Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
(. x ) dohodnutá cena 

ráce v hodinov 'ch zúčtovacích sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( ) no 

x Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho STO vydá pokyn na 
vykonanie predmetne' zm ny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

Dňa: 2 3 -09· 2020 

·= ·~! ! 

• 
1 1 1 Dňa: 2-3. SEP.. 2020 



lnoväcia a modernizácia 
dopravy na vodnom diele Gabč.íkovo 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

Zmena č .: 2 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizáci 

1. Textová časť 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 2 

V rámci technického riešenia nových armatúr muriva pre regulačné uzávery nie je v Opise predmetu zákazky 
zahrnutá obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich armatúr muriva. Vzhľadom na to je potrebné toto 
doplniť pre zjednotenie celkového vzhľadu RU. Obnova náteru musí byť vykonaná súčasne s opravnými náterm.i 
nových armatúr. Na dokončenie obnovy náteru nadväzuje samotná montáž RU a dodatočné vykonanie PKO 
existujúcich,armatúr muriva je nerealizovateľné z dôvod1.,1 mÓžhé:f:ió poškodenia nových konštr.ukclL Jedná sa o 
o~novu náte.ru :P~O ~xi~tujúcich_arma_turmuriva r~gulačnyqh:U~áité-ov v'tokov č . 5, 6., 8,. ktoré nie sú dotknut~· 
vymenou RU v ramc1 obJektu: 1-43.S0_251 RU vytokov, č . 5,.6, 7; asť 1-43.SD_:2513 Armatúry munva a 
zálievkové betóny. 

Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti a potrebu vykonania náterov bezodkladne STD vydal Pokyn v predstihu 
pred vykonaním postupu pri Zmenách v zmysle Opisu predmetu zákazky pre ZoS. 

2. Výkr~sov~ časť 

3. Vplyv na zmluvn ú cenu 

Zvýšenie ceny 1-43.80_2613 Armatúry muriva a zállevkové betóny o hodnotu podľa ponuky Zhotovite·ra -viď 
príloha č.2 · 

4. Vplyv n a h armonogram prác ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vp lyv na Úzlo vý b o d 1 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vp lyv na Úz lový b o d 2 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlo v ý b o d 3 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia (X) Ano uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č.1 . - List STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - Žiadosť STO o predloženie ponuky Zhotoviteľa na Zmenu 

Príloha č.2. - List MTS č. 765 zo dňa 25.08.2020 - Ponuka na Zmenu 

Príloha č . 3. - e-mail VTDO z.o dňa 03.09.2020 - súhlas s vydanlm Pokynu STD na realizáciu predmetných naviac 
prác 

Príloha 'č.4. - List STO č. 987/2020 zo dňa 04.09.2020 - Pokyn STO c. 6 na vykonaie predmetných prác 

Príloha č.5. - Cenové ponuky 



............. DOPRAVOPROJEKT~ 

®~ l:ESP 
Consult 

Združenie VDG • Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava • 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

„ lnc1V,kí.1 ., rnotfť1 alr,lťía 1>1,,v,•1,nýc.t, komôr 
pre 1,YÝ~l'IIÍl' tw111ľ<:11u:,li :, i 11lľntily vcwlncj dopravy 

aa vucJnum diele GalJčikovo· 

Mélro$lilV a.s. ,-----· .. ·-·-- ------- -! 
O.llum: O 1 -10- 2020 

DORUČ E N É 

Váš list zn. I zo dňa Naša zn. 
1100/2020 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

P~edstaviteľ Zhotoviteľa 
Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Miesto/ dátum 
Gabčíkovo , 01.10.2020 

Vec: Pokyn STO č. 9 na vykonanie prác v zmysle Zmenového listu č. 3 zo dňa 
23.09.2020 

• 1-43.SO 221 ........... 
o 143.S~ ystém 

Činnosť stavebnotecl1nického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia -
~ re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" 

STO vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3.3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 3 zo dňa 23.09.2020, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerokovaný Pokynu na Zmenu č. 3 dňa 23.09.2020. 

s:ro žiada Zhotoviteľa, aby vykonania predmetných prác zahrnul do dokumentácie 
-skutočnél'.lo .vyhotovenia-stavby. 

Tento pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku · k ZoD v zmysle podčlánku 
14.7 VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci l<torého sa vykonajú. Fakturácia prípočtu 
v Zmenovom liste č. 3 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Priloha: 
1. Kópia ZL 3 
2. Kópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 3 
3. Kópia Protokolu o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 3 

1 

-··- - ------· -·-··--------···-··----------- ------



~OPRAVOPROJEKT~ 

®~ SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory· SD za.stúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava • 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/8, IČO : 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

2 
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PRiLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY1
I V SÚLADE SČL. 13 FIDIC 

.. : , ., ... ., 

Pro.tol<oľ o preťo'kovaní Pokynu na zm·enu č. 3 

lnoväcia a modemi:eétci"' pťe zvy.šeníe beipečnosti 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

a ·intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabč!kovo 

Metfostav, ai.s. 
K0.želufaká 24§0/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č. : -2Q111230.0/3529 

Združehie VDG - Plavebné·.l<omory- SD, DOPRA\/OPROJEK'f, ~.s. 
Bratislava. ESP Consult~ s.r.b., Šé!ťnorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJ.EKT,. a,s. 
Kominárska· i4'1l2,4, 13.32 03. Bratislava 

V ·zmysie ustanovenfa čl. 3.1 Zmluvných podmienok0Vám pr.edkfadám ria odsuhlasenie Návih 
Po!qrtlu na Zme.nu {:. ~. ktoŕý je navrhnutý v súla~e s podčláhkom 3.3 a čl. 13: Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 

Predkladá STD: 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku: 

M_eno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objeänávafäľa:, 

'.Objednávate!; súhlasí.s predioženým ná.vrhom Pdkynu na Zmenu č. 3, 

.Jng. Vladim_fr Kollár: 
,genérälny riaditeľ štátneho podniku 

Pŕíloha: 1· x návrh Pokymrna Zmenu č. 3 

1x ZmenoYý li$.ti.3 

--



PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ .ZMENYu V ·sútADE S ČL 13 FID-tC 

St~wba: 

Nävt'h Pokynu na Zmenu č. 3 
vy.daný v ·sút~d~ s· podéliinku 3. 3 a čl. ·13 Zrnluvných podmhcJnof{ 

(Hlt\ knih~ FlDIC, prvé vy:d-mnle '19'9'9) 

ln.ovácia a moclernliácla pre i!Vyšen!e be2:pečnosti 
a Intenzity vodnej dopravy na vodnom diele G8!:>č íkovo 

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s, 
KoželužsRá 2·450/4, '1'80 oo Praiía ·8 

Číslo i rnluvy: Zmliiva o dieloč,: 20'17/2300/3529 

Vydaný STô: 

:edruženieVDG - Pl(lvečné: komqry - SD, DóPRAVOPRQJEKr, a.s. 
, 0sratísla.v~. ESP Con·sult1 s.r.o.,.ša.morin, Surve:y':plus, s,r.O-,.; Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEk1, a.s. 
·Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Meno a priezvisko: 

Dátum vy~anía: 

1. 

2. 

3. 

4. 
s. 

~ 

7. 

Obsah Zmeny: Di0dáv1<21 a monaáž vyvažovacieho. 2ariadeíl'la hydromototá 

Nariaďujem vykoneiť: Dodávku a montáž závesného podoprenia· konca hydromotora 
v rámci h draulickéhb. s stému (1.-43.S~ ystém) na I 

1 -43.S0_221-ŕe zníženie jeho zaťaženia 
o y om. 

Popi.s projektQvan~ho-stavu: vío' Zrne.no.vy list č,3 

Oôvool Zmeny,-: viď Zmenový list č.3 

Vplv.v na cenu IOiela: áno I ffie 
Niď.Zmenovy list G.3 

Vplyv na 'Lehotu výsftavby: áno Í'R-ie 

Prilohy: spravidla podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
e-maíl VTDO zo dňa 07.08.2020 - požiadavka OBJ na dop(nénie dodávky a moritáže 
závesného pódopreriia konca hyd.rotnotora 
list STO č. 941-/2020· zo dňa 20.08.2020 - t'.iadosť STO o predloženie ponuky 
Zhotovitefa na Zmenu 
list MTS č. 774 zo dňa27.08.2020 - Ponuk&-n.aZmenu 
e-mail VTDO zo dň'a 03.09.2020 - súhia~ s yýdanlm Pokynu STQ ňc;1 realizáciu 

predmetnych naviac prac. 



Projekt: 
lnovilcía a mod-arnizilci~ r pre :ivýi1~n1e bazpečnosti s ·irrt~nirty vodnej clopmvy na vodnom 

~f;j~~--- -----··--··-- ---~-------~-----•- ---n-.. ·--- • ~--~~~~f_ ~. -1 
v súl~de s podčl. 1~. ·1. :Zmluvy o J2.i~l9___-~---··- ·---*~------------· .,___ zo drk1:· 2 3 ··09:JOW _ _ 
ZMLUVA O Dl!:l..0 č .. :. 20'171~300/352.9 

.ROZHOONlffl!:: 

OBJEDN~V.Aľ.6:~: 

ZrlOYOVITEĽ: 

·ST AVE BNY DOZOR: 

OU-8A-OS~P2-2019/061985-GGL 

Vodohost?ed~r.~k,;;1 výstavba, š.p. 
Karlovesk~::2;;,.,~:il:2 04- 8tatísl1lvc,1 

i.lletrosttv, €\.s. 
Koželutsk~ 2460/1$, 130 00 Praha 8 

škupin~ do<iávareľov: Z<lruienie VOG - P~vabné komory - Sú, DOPRAVOPROJEKT, 
~.s. Breilíslaiva, EBP Consutt, s.r.ó., Š~moffn, Survey plusi s.r:o., Poprad 

Ve<luci.skllpiny: DóPRAVOPR-OJi::KT, ~.s. 
Kominársk@ ·141/2,4, 832 03 Bratislava 

· Nro:ov zmeny: • . · ~ 
1-43. S0 _221 Dol ne vráta časť:. 1-43. S0 _2214 Hyqratilický -~ystétrr 
Dodávka a m_ontáž v.yvažovac1e 10 iariadeni~ hydromotor.a 

Podstata zmeny: . 
. Dod~vka:,~:mont~ž-:závesného,;_p.o(;lbpreni.a.konca hydromotôra pre iníženie jeno::i:at!aženi~ phybom. 

Zmen_u vyyolal: {>O 
( ) 

Objednávateľ 

.Zhotoviteľ 

Ne redv[taľné f zické : odmienk 
Vplyv na zmluvnú cenu. diela! ( ) Odpočet _ 

0

( x) pr[počet 102 ťi3,50 EUR 
Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( } na základe-sadzieb a cien zo súpisu položiék 
( x ) dohodnutá cena 

~ ráce v h odinových zúčtovacích sadzbách 
Vplyv na postup prac: ( x ) ·no 

( ) Nie 

Účastnici výstavby s predmetnou :?menou súhlasia a na základe toho STD vydäi pokyn na vykonanie 
predmetnej zmeny podľa Pf)d~i 13.1 a 3.3 VZP á -OZP. 

l ~ ·, _..,.,.,.__.. • .;·-r""· .- . . . - PRO.JEKTANT:· ~---

Dňa: 2 3 ·09· 2020 

Dňa: l. 3. S fe. 2020 

2 3. SEP. '1020 

'1 



lnováda a mod~ľnfzácía 
Glqpravy M vodnom dlefe G0bčíkovo 

OBSAH: 

1. 'f:éxto,Vá: časť 
2. VýkreSóv_f! časť 
3. Vplyv na·lmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. 'Podporná dokumentácia 



~re i'ľ)šeília be2pečnosii é, incan.:lt'.1'\IOtinej cJopra\1.y·na voeí110ľ1l dle.le Gaí.,člftovo 
t!lnaria č. 3· 

__ ... __ . ·- ·--·---*#~·~ .. ----- ···-· ... _.......__.._, __ ,, _______ ,.._, ____ J,--- .... ·-·---------... 
·1. Text-0vá časť 
N- bol \1 minJJlosti poč&:tc prevá!<ŕtkov~ ,~iné t~;vasné podo9l"'<:!nía konca hyclromoiora pťe ,;mf-ženls 
jeho ??lf&1f:enla ohybom pre· kzä::dé ktícilo V Optse prncimetu :.,á~wlr:;1 Je uvc>.žované s. útmivou 
:ä1vesné~ôprenl~ kone~ hydromotor~ €WŠéil{ na - takéto :z~riacletiie nebolo clo t~čati~ 
praic n%'.\ - lnšlalov~ne. DocWó:~ a mont -~ ta,i; ~o o Zó1rfac1eniai p,e: 1 ~Jlt;'. 
' ~ · .rn n~ to 0$,J ro.:hocic:,l:d9plhli ;;;ťwesne po<ioprenía,kll.ncca ilydr.omotort~ @j pr,e. ~~1~Ne ktítli~ l'.1~ 

3. Vplyv n:a zmlt1vn(1 cenu . -----------· ·-- ·-·-- -·--
Zvýšeriié ce11y '1-43.80_2:Z·M Hy:dr<1.ulic;kj sy.1tém o hodnotu podl\i 1>.on1J~Y Zh!OfO.vi'laľa - viď p.ľllo.harč. 6. 

4. Vplyv na harmonogram prác 
~ -----·· 

< x r Ano uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 
Vplyv n.a Úzlový bod 1 ( ) .Á-110 uviesr zdóvodnenie 

( :-:) Nie 
Vplyv na lJzlový b.od 2 ( )( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

o Nie-
\ff.)lyv n,;1 Ú~lový bocf 3 c ) ,Áno uvte.st' zjlôvodnenie 

;{ ) Nie 

!r(Jô.védne.nlt. 
:1n:štalácie tôhfo,,za-riadení jl:! nutné pre'él i::'ahájenfm sRl:fšok bydtauli<Bkého systému; vztiľadom,kelii'ninácil itlOťného 
poško.de. ní sanroineho hydrováica. Ôalej ž dôvodu postupu. organitáeie výstavby ... · ť stavebné práce a 
montáž vyvažovacieho zariadenia pred vlastným osadením hydraulického valca aby nedošlo k jeho 
poškodeniu. 

Zhotoviteľ v jeho ponuke na Zmenu zo dňa 27.08.2020 predpokladá celkovú dobu trvania prác na ~odávke á 
monfäži vrátane vypr.acovaňia výro):,nej dokumentácie v dÍžke 75 dní odo dňa vvdani~ Pokynu ku ZiTI&ne . .. Podľa 
HMG prác č. ·4, rev. 00 zo dňa 25.06.2020 má S0_2214 termín ukončenia 23.'10.2020. Tento termín .nebude. možné 
splniť keďže bude nutné. vyvažovacie zariadenie namontovať' v rámci kompletného -dokončenia hydraulického 

stém.U-1-~---~~ - ---~-~~ -~--~--,,--- --~-----------l 
~. PodpQmá dokum~ritácia ( x) Áno . uviesť zdôvódneníe 

( ) Nie 

Príloha č.1 - e-mail VTDO zo dňa 07 .08.2020 - požiadavka OBJ na doplnenie cjodávky a montaže závesného 
podopredtia - · 
Príloha č.~ - Llst ·STD č. 941/2020 zo dňa 20;08.2020-Žiadosf'STD o predloženie ponuky Zhotoviteľ.a na Zmenu 

Prlloha č.3 - List MTS č. 774 wdňa 27.08.2020 • Ponuka na Zmenu 
Príloha č.4. -·e-mail VTDO zo. dňa 03,09.2020 - sú_hlas s vydaním Po~ynu.STD na, realizáciu predmetných, naviac 
prác. 
Pfllt>ha č.5 - Cenové ponukyc 



~ OPRAVOPROJEKT~ 

®~ l: ESP 
!Iii Consult 

Združenie VDG • Plavebné komory - SD zastúpené spoločnosťou OOPRAVOPROJEl(T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratíslava • 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: sa, 

Vložka č. 378/8, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

• lnovAcla a mmlcrnl,;'ici; 
pre tvýilc11f11 IJctpcčnostl a lntcnl.it y vo nej op,avy 

· na vodnom dlole G;ilif íkovo" 

Melrostav a.s. 

Dätum: O 1 -10- 2020 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
• . ... .. .,, 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 
Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

a a zn. Miesto I dátum . .. :. ;. .. . .. 
1101/2020 Gabčíkovo, 01 .10.2020 

Vec: Pokyn STO č. 10 na vykonanie prác v zmysle Zmenového listu č. 4 zo dňa 
23.09.2020 

• 1-43.50_243 Drážky a bitvy -
o 1·43.50_2433 Armatúry muriva a zállevkové betóny 

ť stavebnotechnicl<ého dozoru pre projekt .,Inovácia a modernizácia 
pre zvýšenie bez ečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" 

STO vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3.3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 4 zo dňa 23.09.2020, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerol<ovaný Pokynu na Zmenu č. 4 dňa 23.09.2020. 

STO žiadä ·zhotoviteľa, ·aby vykonanie predmetných pr-ác zahrnul do dokumentácie 
sl<ufočnéhô vynotove-nia·:stavby. 

Tento pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku k ZoD v zmysle podčlánku 
14.7 VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia pripočtu 
v Zmenovom liste č. 4 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. Kópia ZL 4 
2. Kópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 4 
3. Kópia Protokolu o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 4 

1 



~ OPRAVOPROJEKT~ 

®~ l:ESP 
mconsult 

SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné l<omory • SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/8, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovlsl<o: 

Na vedomie: 

2 
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PRÍLOHA C28 FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

,y \/o,dho t"110SP·C1s1:l!aU":Ska 
vý1s:it·.cr\rbii:;i1i 

VODOHOSPODÁRS}V~ VYSTÄVBI.\, ŠTÁTNY PôlJNfK, P.O.BOX 45.KarlQvesl<a 2, 824 04 Bra!íslava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 4 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STD: 

Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmh.JVQ o dielo č. : 2017/2300/3529 

Združenie VDG- Plavebné komory- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s .r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPR.AVOPROJEKT, a.s . 

. Kominárska 141/2,4; ·8;52 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmlqvných podmienok Vám predkladám na odsúhlaseni~. Návrh 
'Pokynu na Zmenu č. 4, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 1 3 -09- 2020 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku: 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č • .4 

Ing. Vladimír Kollár, 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha:. 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 4 

1 x Zmenový list č.4 

Podpis: 



PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

VODOHOSPODÁRSKA VÝST/WB/-\, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 4G',Ka11ovesk~ 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotbvite ľ: 

Číslo zmluvy: 

STO~ 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 4 
vydaný v súlade s podčlánku 3 .3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizácia- pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e Gabčíkovo 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č.: . .2017/2300/3529 

Združenie VOG - P1avebril§ komory - SD, POPRAVOPROJl=Ki, a,·$. 
Bratislava, ESP Consult, s.r:o., Šatnorín, Survey plúš, s.r.o., Poprad 
Veélúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava 

Vydaný STO: . 2 3 ·09· 1020 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: Nové rebríky pri drážkach bitlev 

2. Nariaďujem vykonať: Dodávku a montáž nových rebríkov (oceľ, nerez) v rámci objektu 1-
43.$0_243 Drážky a bitvy, časť/ podobjekt: 1-43.S0_2433 Armatúry muriva a zálievkové 

· betóny. 

3. Popíš projektovaného stavu: viď Zmenový list č.4 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list ó.4 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Ria 
viď Zmenový list č.4 

i. Vplyv ná Lehotu výstavby: áno I Ria 

7. Prílohy: podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
list MTS č . 464 zo dňa 04.06.2020 - Oznámenie o Nároku č. 10: Zlý technický stav 

rebríkov v komore 
list STO č. 885/2020 zo dňa 11 .08.2020 - Žiadosť STO o predloženie ponuky 

Zhotoviteľa na Zmenu 
list MTS č. 770 zo dňa 26.08.2020 - Ponuka na Zmenu v štyroch alternatívach 
e-mail VTDO zo dňa 03.09.2020 - súhlas s vydaním Pokynu STO na dodávku 

rebríkov z nerezu. 



Projekt: 
Inovácia a modernlzác 
diele Gabčíkovo 

ZMENA 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom 

č. 4 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluvy o Dielo zo dňa: 2 3 -09- 2020 
ZMLUVA O DIELO č.: 

ROZHODNUTIE: 

éľl3Jl;DNAVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

2017 /2300/3529 

OU:-BA-0SZP2-2019/06t98;,-(3GL 

Vo.dohospodárska výstavba,, :$:p, 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory - SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, 
s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43.S0 _243 Drážky a bitv- časť: · 1-43.S0 _2433 Armatúry muriva a zálievkové betóny 
Nové rebríky pri drážkach bitiev 

Podstata zmeny: 
. D"G>dáv.ka a. montáž no~ch reblkov - materiál oceľr nerez. 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 

( Ne redvftafné f zické odmienk 
Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

( x ) Prípočet 306 601,53 EUR 
Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( ) na .základe sadzieb a cíen zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 

ráce v hodinov 'ch zúčtovacích sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( x) Áno 

Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho STD vydá pokyn na vykonanie 
predmetnej zmeny podľa po . čl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

ZHOTOVITEĽ: . :: . .. ... 

Dňa: 2 3 -09- 2020 

Dňa: 2 l SEP. 1010 



Inovácia a modernizácia 
dopravy ria vod.nom diele Gabčíkovo 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

Zmena č.: 4 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizáda 

1. Textová časť 

pre zvýšenie bezpečnosti a inienzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmeria č. 4 

V Opise predmetu zákazky je uvažované len s obnovou náterov existujúcich rebríkov pri drážkach bitiev v 
Pri ich demontáži bolo zistené že veľká časť týchto rebríkov je natoľko skorodovaná, poškodená a úchyty sú 
poškodené respektíve vytrhnuté. Vzhľadom na to ako aj z hľadiska bezpečnosti prevádzky OBJ rozhodol riešiť 
tento stav v:ý- rikov celkom v počte 13 ks. Rebrík sa skladá z piatich časti á 6 .m .. ·Celkovo sa jedná o 390 
m r.ebrikev pr 

2. Výkresová časť 

3. Vplyv na zmluvnú cenu 
Zvýšenie ceny 1-43.50_2433 Armatúry muriva a zálievkové betóny o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa - viď 
príloha č. 3. 

4. Vplyv na harmonogram prác (X) Áno uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Áno uviesť idôvodnenie 

(X) Nie 
· Vplyv na Úzlový bod 2 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 3 (X) Áno u.viesf;zdé\vcdnenie 

: ~ Nie 
Zd ôvod nenie 

Vzhľadom k bezpečnému užívanl- a funkcii týchto rebríku, nie je možné zahájení skúšobnej' prevádzk 
bez ich kom·pletného dokončeriíe. 

Zhotoviteľ v jeho ponuke na Zmenu zo dňa 26.08.2020 predpokladá celkovú dobu trvania prác na dodávke a 
montáži vrátane vypracovania výrobnej dokumentácie v dlžke 125 dni odo dňa vydania Pokynu ku Zmene. Podľa 
HMG prác č. 4,rev.00 zo dňa 25.06.2020 má S0_2433 termín ukončenia 19.10.2020. Tento termín nebude možné 
splniť keďže bude nutné mať rebrlky nälnštalované do tohto termínu. -

5. Podporná dokumentácia ( x) Áno uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č.1. - List MTS č. 464 zo dňa 04.06.2020 • Oznámenie o Nároku č. 1 O: Zlý technický stav rebríkov v komore 

Príloha č.2 - List STD č. 885/2020 zo dňa 11.08.2020 - Žiadosf STD o predloženie ponuky Zhotoviteľa na Zmenu 
Príloha č.3 - List MTS č. 770 zo dňa 26.08.2020 - Ponuka na Zmenu v štyroch alternátívach 
Príloha č.4 - e-mail VTDO zo dňa 03.09.2020 • súhlas s vydaním Pokynu STD na dodávku rebríkov z nerezu 
(alternatíva č. 3) 

. Prllohq e.5 • Cenové ponuky 



Združenie VDG - Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapís!)ná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovísl<o: 

Váš list zn. I zo di'la Naša zn. 
1326/2020 

Metrostav, a.s. "~ organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynsl<é Nivy 68 
82'1 05 l3ratislava 

Vybavuje /tel. /e~mail Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 02.12.2020 

Vec: Pokyn STI) č . '13 na vykonanie prác v :zmysle Zmenového listu č. 5 zo dňa 
11.11.2020 

• 1-43.$0_231 RU vtokov č. 5,6,7, .... 
o 1~43.50 __ 2313 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

~ st' stavebnotechnického dozoru pre projel<t )novácia a modernizácia 
_____ _pre ~~ýšenie ~ezpečnosti a intenzity vodneL dopravy na vodnom diele Gabčll<ovo" 

STO vydáva Pokyn podľa podčfánku. 3.3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenóvého listu č. 5 zo dňa 11.11.2020, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protolmle o prerokovaný Pokynu na Zmenu č. 5 dňa 11.11.2020. 

-STO žiada Zhotoviteľa, · aby vyl<onanie ·pFedrnetných pľác i2:ahrnul d0 dol<Umentáoie 
· skutočného vyhotovenia ·stavby. 

Tento pol<yn STO vydáva v predstihu pred u·zavretim Dodatku I< ZoD v zmysle podčlánl<U 
14.7 VZP a OZP nal<.oľl<o predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vyl<onajú. · Fakturácia prípočtu 
v Zmenovom liste č . 5 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku I< ZoD. 

S pozdravom 

Pľiloha: 
·1. l(ópia ZL 5 
2. l<ópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 5 
3. l<ópia Protol<0lu o prerol<ovanl Pol<ynu na Zmenu č. 5 



.. ' 
! SUR\JEV !PLUS 

Združenie VOG - Plavebné komory - SD zastúpené spoločnosťou DOPílAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/0, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: $1(2020524770 

Pťacovlsko: .... ---·-·-----·---

2 



PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL 13 FIDIC 

~ · '\lodo!hosqpod;iľ~ska 
V:sJiis,ta\t'b •a 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNII{, P.O.SOX 45,l<arlovesl<á 2. 824 04 Bratislava 

Protokol o preirokovano Pokynu-na Zmenu č. 5 

Stavba: Inovácia a modernizácia- pre zvýšenie bezpečnosti 
·a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e.e Gabčlkovo 

Zhotoviteľ: Metrostav. a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.: 2017/2300/3529 

STO: 
Združenie VDG - Plavebné komory-SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2 4 832 03 Bratislava ... 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Nävrh 
Pokynu na Zmenu č. 5, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 11 -11- 2020 

Predkladá STO; 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku: 

Meno a priezvisko: Podpis: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednävateľ súhlas! s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 5 

Ing. Vladimír Kollár, 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 5 

1x Zmenový list č. 5 

Podpis 



PRÍLOHA C2A FORMULÁR .,,ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~ .·vodohospod,á ·irska 
:výs:taVbidl 

VODOHOSPODÁl~SKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2. 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 5i 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných p·odmienok 

(žltá.kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizácia 
a intenzity vodnej dopravy . . - . - -

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

pre zvýšenie bezpečnosti 
Gabčíkovo 

Clslo zmluvy: Zmluva o dielo č. : 2017/2300/3529 

STD: 
Združenie VDG - Plavebné komory - SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Vydaný STD: 11 -11- 2020 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

G. 

7. 

Obsah Zmeny: Podliatle strateného debnenia 

Nariaďujem vykonať: Podliatie strateného debnenia pôvodných ar- riva 
regulačných uzáverov na objekte 1-43.S0_231 RU vtokov e. 5,6,7, asť I 
podobjekt: 1-43.80 _2313 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

Popis projektov;.mého stavu: viď Zmenový list č.5 

Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č.5 

Vplyv na cenu Diela: áno I Rie 

v iď Zmenový list č.5 

Vplyv na Lehotu výstavby: áRe I nie 

Prílohy: podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
List STD č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - 2iadosť o predloženie ponuky v zmysle 

podčl, 13.3 VZP a OZP 
- . á is z obhliadky existujúcich AM - strateného debnenia pri RU vtokov a výtokov 

zo dňa 08.09.2020 
list MTS č. 864 zo dňa 25.09.2020 - Ponuka na Zmenu: Podliatie strateného 

debnenia 
e-mail VTDO zo dňa 01.10.2020-súhlas s vydaním Pokynu STD 



Projekt: 
lnovácl.a a modernizácia 
vodno ele Gabčikovo 
ZMENA 

pre zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na 

č. 5 
v súlade s podčl. t 3.1. Zmluvy o Dielo zo dňa: 11 -11· 2020 
ZMLUVA O DIELO č. : 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

Názov zmeny: 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p, 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pali'ebné komory- SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey 
plus, s.r.o. , Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, ·a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

1-43.80_231 RU vtokov č. 5,6,7, 
betóny 

časť: 1-43.80_2313 Armatúry muriva a zálievkové 

Podllatie strateného debnebnia 

Podstata zmeny: 
Podliatie strateného debnebnia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

Zmenu vyvolal: ( x) . Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 

Nepredvltaľné zické podmienk 
Vplyv na zmluvnú ·cenu diela: ( ) Odpočet 

( x) Prípočet . 16 468,00 EUR 
Zmena sa ótení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( ) na základe sadzieb .a cíen zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) ráce v hodino 'ch zl'.ičtoyaclch sadzbách 

Vplyv na postup prác: ( ). no 
X Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho STD vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP.: 

ZHOTOVITEĽ: 

Dňa: 11 -11- 2020 11 -11- 2020 

Dňa: 11 -11· 2020 



•, 

Inovácia a modernizáci pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zmena č.: 5 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizäci . re zvýšenie bezpečnosti a intem:ity'vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 
Zmena č. 5 

1. Textová časť 
Pri kontrole vykonávania prác na objektoch regulačných uzáverov bolo zrstené, že je potrebné vykonať podliatie 
strateného debnebia pôvodných armatúr muriva. re.gulačných uzáverov. Vzhľadom na priestorové pomery medzi 
oplechovnaím a pôvodným betónom Zhotoviteľ plánuj tieto práce realizovať vysoko reaktlvnou dvojzložkovou 
tixitripnou silikátovou injektážnou živicou na báze polyurea. V Opise predmetu zákazky je na strane 387 v bode 
uvedené, že Armatúry muriva sú rozhraním medzi betónovými konštrukciami. a technologickými oceľovými 
objektami. časti ktoré nebolo potrebné demontovať (s ohľadom na statiku celej sústavy) a na ktoré sa nové časti 
armatúr pripájajú. sú súčasťou armatúr muriva regulačných uzáverov. 

2 .. Výkresová č~sť 

3. Vplyv na.zmluvnú cenu 
Zvýšenie ceny objektu 1-43.S0 _2313 Armatúry muriva a zálievkové betóny o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa -
viď priloha č.3 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) Ano uviesfzdôvodnenie 
(X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Ano uviesľzdôvodnenle 
(X) Nie 

Vplyv na Úzlový boél 2 ( ) Ano· uviesť zdôvodnenie 

( x) Nie 
Vplyv na Úz:lový bod 3 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia (x) Ano 
( ) Nie 

uviest' zdôvodnenie 

Príloha č. 1. - List STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 , Žiadosť o predloženie ponuky v zmysle podčl. 13:3 VZP a 
OZP 
Príloha č.2. - Zápis z obhliadky existujúcich AM - strateného debnenia prtRU vtol<ov a výtokov. zo dňa 
08.09.2020 
Prlloha č.3. - List MTS č. 864 zo dňa 25.09.2020 - Ponuka na Zmenu: Podliatie strateného debnenia 

Príloha č.4 . - e-mail VTDO zo dňa 01.10.2020 - súhlas s vydaním Pokynu STO 



. i SURVEY PLUS 

Združenie VOG • Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJF.l<T, a.s., l<omlnárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť 2apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/8, IČO : 313 22 000, I Č DPH: $1(2020524770 

Pracovlsl<0: --------···-··-------------·-···-···--·--- ········--·· - -------~--·- --·-··---· 

Váš list zn. / zo d{1a Naša zn. 
'1327/2020 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

• Q Q n Miesto I dátum 
Gabčil<OVO, 02.12.2020 

Vec: Pol<yn STO č . ·14 na vyl<onanie pľác v zmysle Zmenového listu č. 6 zo dňa 
11.11.2020 

• 1·43.S0 ._251 RU výtokov č. 5,6, 7, 
o 1~43.S0_2513 Armatúry muriva a zá/levkové betóny 

Činnosť stavebnotechnicl<ého dozoru pre projel<t „Inovácia a modernizácia 
lmlllll?re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" __ 

STO vydáva Pol<yn podľa podčlánl<u. 3.3 a nadväzne na podčlánl<y 13. ·1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č . 6 zo dňa ·11. 11.2020, l<torý · bol· schválený 
Objednávateľom v protol<0le o prerol<ovaný Pol<ynu na Zmenu č. 6 dňa :11. ·11.2020. 

ST O · žiada Zhotoviteľa, aby - vyl<onanie- predmetných . .. prác · zahmul do dokumentácie 
skutočného· vyhotovenia stavby. 

Tento pokyn STD vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku I< ZoD v zmysle podčlánku 
14.7 VZP a OZP nal<oľl<o predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fal<turácia prípočtu 
v Zmenovom liste č. 6 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku I< ZoD. 

S pozdravom 

Pťíloha: 
·1. l<ópia ZL 6 
2. l<ópla Návrhu Pol<ynu na Zmenu č. 6 
3. Kópia Protokolu o prerokovaní Pol<ynu na Zmenu č. 6 

{ 



I ESP 
ŕ&lti Consult 

Združenie VDG • Plavebné l<0mory • SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEl<ľ, a.s., Kominárska 141./2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: ---·-·-------·-·- ·· ·-----------·-- ·-···-
Na vedo.mie: 

Email 

2 



PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

\i~:,~( V,odohospod,á li"S·ka 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protolkol o prerokovalíllo Pokylíllu na Zmenu č. 6 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Č íslo zmluvy: 

STO: 

Inovácia a modernizáci pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e Gabčíkovo 

Metrostav, a.s. 
Kož.eluž.ská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Zmluva o dielo č. : 2017/2300/3529 

Združenie VOG- Plavebné komory- SD, OOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: OOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č. 6, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 11 -11- 2020 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riad iteľa technického úseku: 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasi s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 6 

Ing. Vladimír Kollár, 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 6 

1 x Zmenový list č . 6 

Podpis: 



PRÍLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~~< \lodlohospodärska 
výst'av·ba 

VODOHOSPOOÁRSI{/.\ VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,l<arloveská 2. 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 6 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

. Inovácia a modernizáci 
a intenzity vodnej dopra 

Metrostav, a.s. 

'' .. , ... ,:. ... 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

pre zvýšenie bezpečnosti 
Gabčíkovo 

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č.: 2017/2300/3529 

STO: Združenie VDG - Plavebné komory - SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: OOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisl<o: 

Dátum vydania: 1 1 -11 · 2020 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.. 

7. 

Obsah Zmeny: Podllatle strateného debnenia 

Nariaďujem vykonať: Podliatie strateného debnenia pôvodných an~ riva 
regulačných uzáverov na objekte 1-43.S0_251 RU výtokov č. 5,6,7,8- ast' I 
podobjekt: 1-43.80_2513 Armatúry muriva a zálievkové betóny 

Popis projektovaného stavu: Viď Zmenový list č.6 

Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č.6 

Vplyv na cenu Diela: áno I rue 
viď Zmenový list č.6 

Vplyv na Lehotu výstavby: áflG I nie 

Prílohy: podľa podčlánku 13.3. Zmluvných podmienok 
List STO č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 - Žiadosť o predloženie ponuky v zmysle 
podčl. 13.3 VZP a OZP 

• ~ obhliadky existujúcich AM - strateného debnenia pri RU vtokov a výtokov 

~ o dňa 08.09.2020 
list MTS č. 864 zo dňa 25.09.2020 - Ponuka na Zmenu: Podliatie strateného 
debnenia 
e-mail VTDO zo dňa 01.10.2020 - súhlas s vydaním Pokynu STO 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

vodnom d el abčíkovo 

ZMENA č. 6 

v súlade s podčl. 13.1. Zmlu o Dielo zo dňa: 11 -11· 2020 

ZMLUVA O DIELO č. : 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory - SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., šamorln, Survey 
plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43.80_251 RU výtokov č . 5,6,7,- časť: 1-43.80_2513 Armatúry muriva a zálievkové 
betóny 
Podliatie strateného debnebnla 

Podstata zmeny: 
Podliatie strateného debnebnia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( Ne redvítaľné 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 
( x Prí očet 16 468,00 EUR 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 

práce v hodinových zúčtovací ch sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( ) no 

X Nie 
Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho s,:o VY.dá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

ZHOTOVITEĽ: PROJEKTANT: 

Dňa: 11 -1'· 2020 11 -11- 2020 



Inovácia a modernizáci-re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom die I ovo 

Zmena č. : 6 

OBSAH: 

1. Textová časť 
.2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizácia 

1. Textová časť 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 
Zmena č. 6 

Pri kontrole vykonávania prác na objektoch regulačných uzáverov bolo zistené, že je potrebné vykonať podliatle 
strateného debnebia pôvodnych armatúr muriva regulačných uzáverov. Vzhľadom na priestorové pomery medzi 
oplechovnaim a pôvodným betónom Zhotoviteľ.plánuj tieto práce real izovať vysoko reaktívnou dvojzložkovou 
tixitripnou silikátovou injektážnou živicou na báze polyurea. V Opise predmetu zákazky je na strane 387 v bode 
uvedené, že Armatúry muriva sú rozhranlm medzi betónovými konštrukciami a technologickými oceľovými 
objektami. časti ktoré nebolo potrebné demontovať (s ohľadom na statiku celej sústavy) a na ktoré sa nové časti 
armatúr pripájajú sú súčasťou armatúr muriva regulačných uzáverov. 

2. Výkresová časť 

3. Vplyv na zmluv nú cenu 
Zvýšenie ceny objektu 1-43.$0_2513 Armatúry muriva a zálievkové betóny o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa· 

viď príloha č.3 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Áno uvi&sľ zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na úzlový bod 2 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na ú ztový bod 3 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia ( X) Ano uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č.1 . • List STD č. 942/2020 zo dňa 20.08.2020 • Žiadosť o predloženie ponuky v zmysle podčl. 13.3 VZP a 
OZP 
Priloha č.2 . • Zápis z obhliadky existujúcich AM • strateného debnenia pri RU vtokov a výtokov- o dňa 
08.09.2020 
Prlloha č.3. • List MTS č. 864 zo dňa 25.09.2020 • Ponuka na Zmenu: Podliatie strateného debnenia 

Príloha č.4. • e-mail VTDO zo dňa 01.10.2020 • súhlas s vydanlm Pokynu STD 



l: ESP 
lm! Consult 

SURVEY PI .• US 

Združenie VDG • Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPHAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 1"1/2,4, Oratislava · 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č . 378/0, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: $1<2020524770 

Pracovisko: ·---- --- ·- --- -·- --- ------------ ------

Váš list zn. / zo dňa Naša zn. 
1609/2021 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Miesto I dátum 
Gabčlkovo, 01 .03.2021 

Vec: Pokyn STO č. 17 na -vyl<0nanle prác v zmysle Zmenového listu č, 7 zo dňa 
. 16.02.2021 

o Zmena členenia a sledu prác na obje/<toch Komplexnej renovácie podzákladia 
(1-43.80_162; 1#43.$0_262) 

ť stavebnotechnícl<ého dozoru pre projel<t „Inovácia a modernizácia -
pre zvýšenie bezpečností a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo" 

STD vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3.3 a nadväzne na podčlánl<y 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 7 zo dňa 16.02.2021, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerokovaný Pokynu na Zmenu č: 7 dňa 24.02.2021. 

STD- tiada Zhotoviteľa, · aby vykonanie predmetných prác .zahrnul-.. do dokumentácie .. 
sku.to.·9ného vyhotoven}a ·stavby,: · 

Terito pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku k ZoD· v·zmysle podčlánku 
14.7 VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné rea lizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia pripočtu 
v Zmenovom líste č. 7 dohodnutej. ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Prlloha: 
1. Kópia Zl. 7 
2. Kópia Návrhu Pol<ynu na Zmenu č. 7 
3. Kópia Protokolu o prerokovanl Pokynu na Zmenu č. 7 

1 



l: ESP 
a consult 

SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory· SD zast(lpené spoločnosťou DOPRAVOPHOJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava· 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Oľatlslava I, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/0, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

2 



PRiLOHA C2B FORMULÁR ,;ZMENY" V SÚLADE S· čl. 13· FIDIC 

~~ ·11,. ,.r, . ·d· ·. "'-· . . ·-" .• . ·n_-...... ··~.;.,.,,.,.,~ 'l;,!'o. , 0:~1 :,C!iS!P!0~1a:1ľ'1ern~ 

· """~st~vb.a 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.SÓX'.45,Karlovesl<á 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 7 

Stavba: Inovácia a modernizácia 
I 

pre zvýšenie bezpečnosti. 
a intenzity vodnej doprav . o• nom , ,e e Gabčlkovo 

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s. ' 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Člslo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017 /2300/3529 

STD: Združenie VDG - Plavebné komóry - SD, DOPRAVOPROJEKT, a .. s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., šamoŕín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny:. DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141 /2 4 832 03 Bratislava. _. 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladam na ·odsúhlasenie Náv.rh 
Pokynu na Zmenu č . 7 , ktorý Je navrhnutý v súlade s podčl~nkom -3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 

Predkladá STD: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisk.o: 

Vyjadrenie. Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu .č. 

Ing. Vladimlr Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Prlloha: 1 x:návrh Pokynu na Zmenu č. 7 

1 x Zmenový, list č. 7 

Podpis: 



PRiLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~l~ ,f ;_Y'<;>do.~~$.podérs:ka 
' i iY)sillbeivba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 4 5,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: · 

STO: 

Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 7 
vydaný v súlade· s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltiľkr:1iha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizáci pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 

Metrostav, a.s. 
Koželu.žsk'á..2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotqvitef č. 2017/2300/3529 

Združeriif\;/DG - Plavebné komory - SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska- 14112,4, 832 03 Bratislava 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: Zmena členenja sledu a prác na objekte komplexnej renovácie 
podzákladia••••••• 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: Zmeny členenia a sledu prác na 
komplexnej renovácií podzákladia oproti predpokladom uvedeným v Opise predmetu zákazky. 

3. Popis projektovaného,stavu: viď Zmenový list č. 7 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 7 

5. Vplyv na cenu Diela: áAG / nie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áAG / nie 

7. Prilohy: Zmenový list. č. 7 



Inovácia a modernizá'Cia 
Gabči v 

pre zvýšenie bezpečnosti a lrttenzity. vodnej dopravy na vodnom diele 

ZMENA č. 7 
v súlade s odčl. 13.1. Zmluv o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č.: 

RÓZHODNUTIE: 

OBJE DNA VA TEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

2017/2300/3529 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 1'80 00 Praha 8 

STAVEBN'f DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Plavebné Ŕomory - SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín; Survey·pius, s.ŕ.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Näzov zmeny: • · 
Komplexná renovácia podzákladi zmena členenia a sledu prác. 

Podstata zmeny: 
Výstupy z hydraulických skúšok, z doplňujúcich prieskumov, z vyko • . t)okusných lnjektáží na pokusných 
injekčných poliach a zo ziste~l pri výkone iľ)je~čných ~r~c v kanáloc~ období 05/2019 - 1212?20 vyvo!ali 
zmenu členenia a sledu prac na komplexneJ renovac11 podzáklad1a opro I predpokladom uvedenym v Opise 
predmetu zákaz.ky. 

Zmenu vyvolal: ( ) Objsdnávateľ 
( ) Zhotoviteľ 

x Ne redvitaľné f zk:ke · odmienk 
Vplyv na :zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

( ) Prípočet 

x Bez do adu 
Zmena s a ocení: ( ) sadzby a ceny zo Súpisu položiek 

( ) na základe sadzieb :a dien zo súpisu položiek 
( ) dohodnutá cena 

ráce v hodlnov · éh zúčtovacich sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( x ) no, ale bez ovplyvnenia termínu Uzlového bodu č. 2 

v zmysle Dodatku č„ 3.ZoD 
Nie 

Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasia a na základe toho,S.TD v dá 
predmétnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

Dňa: 

Dňa, 



Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčlkovo 

Zmena č.: 7 

OBSAH: 

1 . Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



lňovácia a modernizécla pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmenač. T 

1. Textová časť Viď Príloha 1 k ZL7 

2. Výkresová časť Neprikladá sa 

3. Vplyv na zmluvnú cenu Diela ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie Viet. Príloha 11 k ZL7 

4. Vplyv na harmonogram prác 
Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

{X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 2 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 3 ( ) Ano uviesf zdôvodnenie 

(X} Nie. 
5. Podporná dokumentácia ( X) Áno 

1/ Vyhodnotenie hydraulických skúšok pri- vykonaných 05/2019 

( ) Nie 

2/ Správa.z geofyzikálneho merania v kanáloch - vykonaného v 05/2019 

3/ Správa z prieskumu a pasportizácie dna a siien kanálov - 12/2019-01/2020 

4/ Vyhodnotenie pokusnej injektáže na pokusn- nom poli č. 1 realizovanej 11/2019 - 02/2020 

5/ Správa z geofyzikálneho merania v kanáloc . konaného v 01/2020 

6/ Vyhodnotenie pokusnej injektáže na pokusnom injekčnom pol! č. 2 realizovanej 05 - 06/2020 

71 Sprä.va z hydraulických skúšok vykonaných v 06 - 07/2020 

8/ DRS SO 26,1/162·predložená v a schválená s pripomienkami v 07/2019 

9/ REVIZIA 2b a 3a DRS z 08/2020 

10/ Návrh na zmenu pri SO 262 a SO 162 listom ZH č. 727 zo dl\a 12.8.2020 
11/ Upravený Rozklad cien SO v zmysle oceneného súpisu prác (rozpoetu) z 07/2019 pre časr 004- OPATRENIA NA STABILIZÁCIU 
PODL02lA- NAHRADZUJE PÔVODNÝ ROZKLAD CIEN STAVEBNÝCH OBJEKTOV Z 07/2019 

121 REVÍZIA 4b DRS z 11 /2020 

131 Vyhodnotenie pokusnej injektáže na pokusnom Injekčnom poli č. 3 realizovanej 1112020, 01/2021 



Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Príloha č. 1 ZL č. 7 - Komplexná renovácia podzákladia 

Textová časť: 

A/ Zadanie pre Zhotoviteľa podľa Opisu predmettl zákazky v kapitole 4 pre -
reno.vácia podzákladia (SO · 2627, 2623a, 2623b, 2623c, 2623d) a 1-43.50_16 
podz.ikladia (SO 1627, 1623a, 1623b, 1623c~ 1623d}: 

262 -omplexná 
Komplexná renováciá 

A.1/ Vyhotovenie dokumentácie (DRS): 
Na základe expertného posúdenia súčasného stavu prúdenia podzemnej vody a stability podložia v oblastill a 
návrhu prác a inov ečenie ich dlhodobej stability- ,,Posúdenie prúdenia podzemnej vody 
a stability podloží ' - spracovateľ Konzu ltačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol. s.r.o. 
Bratislava. 

výstupy realizačnéh·o-i~li~~.~.ire so 26.2: Hydraulické sk~šky,v 1:4:.$0_2627; Dno II cca 200, vrtov, 1-
43,60_2623a; Medzi ..... -43.S0_26.23b {80 vrtov); D1latacne skáry, 1-43.50_2623.c; Pracovne šká ry, 1-
43.S0_2623d; Výkaz výmer 280 injekčných vrt.ov. 

Výstupom realizačného ro'ektu pre SO 162: Hydraulické skúšky, 1-43.50_1627; Dno • cca 250 vrtov, 1-
43.S0_1623a; Medzi s43.S0_162~b (80 vrtov); Dilatačné škáry, 1-43.S0_1623c; Pracovné škáry, 1-
43.S0_1623d; Výkaz vymer O mJekčných \lrtov. 

A,2/ .Realizácia hydraulických skúšok 

Ai~i Injektáž podzákladia 

Ako prvé sa realizujú opatrenia na stabi l izáťiu podložia n.-ktorá bola pri podpise ZoD mimo prevádzku a bolo 
možné odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko. V Opise predmetu zákazky je Objednávateľom uvedený indikatÍ\my rozsah 

realizácie injektáže na predmetných SO takto: 

1-43.SO_Z~omplexná renovácia podzákladia 
„ Realizácia účelovo zameraných hydraulických skúšok zameraných na určenie priepustnosti a degradácie 
p9.dzákladia a vyhodnotenie vplyvu a účinnosti realizovaných prác. Každá täkáto skúška bude pozostávať z: čerpacích 
skóšok na vybraných vrtoch. Celkovo bud·e potrebné vykonať a vyhodnotiť 3 skúšky - pred zahájením injektážnych 

prác, po ukončení prác na a po ukončení prác na- Výsledky sl<ú~ 
injektážných prác budú podkladom pre presnú lokalizáciu injektáž~ vu prevádzky ........ 
Tieto čerpacie skúšky boli nahradene v plnom rozsahu meraniami filtračných rýchlostí prúdenia podzemných 
a priesakových vôd ako firmou G IMPULS Praha spol. s.r.o., tak aj Katedrou G.eotechniky SvF STU. 

„ l.rijektáž podzákladia z kanálov pod pravou v priestore pod pri 
Jav.cm múre Schematický návrh injektáže je na obr. .1. Injektáž nadviaže na práce realizované v 
tcku 2014. Presná lokalizácia jednotlivých i'njektážnych vrtov bude určená na základe vyhodnotenia predchádzajúcej 
hydraulickej skúšky a priebežne optimalizova.ná. Predpokladá sa 200 jednotlivých vrtov injektáže. 

- Injektáž podzákladia medzi Situácia miest injektáže 'je na obr. 
1. tnjektážne vrty budú realizované z dna , pod sklonom cca 45 stupňov. Presná lokalizácia 
jednotlivých injektážnych . vrtov bude urče.ná na základe vyhodnotenia predchádzajúcej hydraulickej skúšky a 

pŕ.iebežne optirnalízovaná. Predpokladá sa 80 Jednot livých vrtov injektáže. 

--Aksa p·ri realizácií prvých vrtov z dna preukáže, že injektáž z kanálov po~ 
bt>la dostatočná, bude vhodné zvyšnu čäsť ·vrtov presunúť a sanovať injektážou aj nerovnom~rné sadanie a prítok 

vody pri nápustnom objekte. 

1-43.S0_16 Komplexná renovácia podzákladia 



- Realizácia účelovo zameraných hydraulických skúšok zameraných na urcerne priepustnosti a degradácie 
podi,ákladia a vyhodnotenie vplyvu a účinnosti realizovaných prác. Každá takáto skúška bude pozostávať z čerpacích 

skúšok na vybraných vrtoch. ·celkovo bude potrebné vykonať a vy ' y - pred zahájením injektážnych 
prác, po ukončení prác na jednej - a po ukončen í prác na Výsledky sk' 1 ~ 1 "' .. 1 .... 1 U 

inje'ktážnyGh prác budú podkladom pre presnú loka lizáciu injektážnych vrtov-a úpravu prevádzky 

Tieto čerpacie skúšky boli nahradene v plnom rozsahu meraniami ·filtr.ačných rýchlostí prúdenia podzemných 

a priesakových vôd ako firmou G IMPULS Praha spol. s.r.ô., tal<. aj Katedtólj <aeotechn1J<y SVF STU. 

- lnjek~ análov pod v priestore pod votn 

múre---Schematický návrh injektáže je na obr. 1. Injektáž nadviaže na práce realizované v roku 

2014 .. Presná lokalizácia jednotlivých injektážnych vrtov bude určená na základe vyhodnotenia predchádzajúcej 
hydraulickej skúšky a prlebežne optimalizovaná. Predpokladá sa 250 jednotlivych vrtov inJ.ektáže. 

- Injektáž podzákladia medzj 
.1. lnjel<tážne vrty budú realizovan z na 

jednotlivých i·njektážnych vrtov bude určená na základe vyhodnôten·ia 

priebežne optimalizovaná. Predpokladá sa 80 jednotlivých vrtov Injektáže. 

ituácia miest injektáže je na obli., 
onom cca 45 stupňov. Presná lokalizácia 

predchádzajúcej hydraulickej skúšky a 

-Ak sa pri realizácií prvých vrtov z dn preukáže, že injektáž z kanálov pod-

bala dostatočná, bude vhodné zvyšnú časť vrtov presunúť a sanovať injektážou aj nerovnomerné sadanie a prítok 
.vody pri náJíiJstnom objekte. 

B/ Vypraco~anie DRS a jej ŕevízia v súbehu s realizáciou stavebných prác · 
52019 • Hydraulické skúšky boli realizované Katedrou geotechniky SvF STV Bratislava -

S~. V závere tejto správy sa okrem iného píše: 
Do tesneného priestoru pri prázdnyc~teká voda zo zdrže najmä. v okolí napúšťadeho objektu -

- Podzemná voda-prúdi v pozdÍžnom smere okolo podzemných stieri,.·vply.vom drenážneho úči11ku . . 
dilatačných škár vteká v priečnom smere do Ji)Otlložia pod komorami a odtiaľ pozdÍžne do 
odpadného kanála. Utesnenie prítokov vody zo zdrže považujem~ za jednu z najdôležitejších úloh pri 
reko~ 
Sta~ pomerne .dobrý. V _sú netesné takmer všetky dilatačné škáry. 
Dotesňovacie práce by sa mali kohcentrovať hlavne na ne. Filtračná st-ablli ta z hľadiska vnútornej sufózie nebola 
ohrozená v žiadnej zo sledovaných pozorovacích sond. Určite sa však filtračné poruchy vyskytovali v ~inulosti 
a môžu sa vysk~ v súčasnosti v okolí netesných dilatačných škár i pri nechránených vrtoch do podložia cez 
základové dosk,,.._ 

052019 - Geofyzikálne merania realizované firmou G IMPULS Praha spol. s·r.o. v kanáloch vypustenej. Účelom 
meraní bolo zistiť, či sa v podzákladí nenachádzajú voľné priestory, alebo oblasti so zvýšenou porozitou. Na takéto 
miesta by malo byť upozornené a na takéto miesta bude smerovaná pozornosť pri injektáži. Konečným výstupom 
.týchto geo.fyzikálnych meraní bola farebná mapa reziduálnych Bouger.ových anomállí1 kde zelená farba indikuje 
normálnu objemovú hmotnosť štrkov 2000 kg/m3, červená farba úbytok objemovej hmotnost i o 300-400 kg/m3 

a modrá farba prírastok.objemovej hmotnosti o 300-400 kg/m3 Do miest s úbytkom hmotnosti boli rozmiestnené 
injektážne v.rty. Anomálne miesta veľmi nápadne susedia s di latačnými škárami. Dá sa predpokladať, že do 
d ilatačných škár je často nasávaná voda, ktorá v dôsledku sacieho efe}tu v širšom okolí škáry tvaruj e ukladanie. 
sedimentu. 

072019 ~ Zhotoviteľ v zmluvnom termíne (Uzlový bod č. 1) do 16.7.2019. odovzdal ·Objednávateľovi vypracovanú DRS 
pre celé Dielo. Táto DRS bola prerokovaná medzi Objedhávatéľom a Zhotovltéľom v zmysle Protokolu zo 
záverečného prerokovania zo dňa 16.7.2020, prílohou kto.rého je ·zoznam pripomienok Objednávateľa (pripom'ienky 
TDO a STO). Na základe tohto Protokolu STO oznámil Zhotoviteľov i, že pred ložená DRS je schválená v zmysle podčl. 
5.2 VZP a OZP s pripomienkami podľa prílohy k Protokolu. Pre zapracovanie pripomienok bol dohodnutý termín do 
30.9.2019. V rámci predloženia vypracovanej DRS Zhotoviteľ predložil aj S'úl::lrnný výkaz výmer a ocenený súpis prác 
(rozpočet) o·iela, v ktorcirn je akceptovaná zmluvná hodnota Diela rozcleľená na jednotlivé SO. Pre SO 262 bol.a 
priraden.á hodnota 5 714 893 EUR a pre SO 162 hodnota S 654 900 EUR, spo.lu 11369 793 EUR bez DPH. 
Pre SO 262 a SO 162 p~ t v DRS pr· · j v 072019 prevzal počet injekčných vrtov podľa Opisu predmetu 
zákaz.ky1 teda 280 ks primllll!l 330 ks pr pravil umiestnenie vrtoxr podľa výstupov z geofyzikálneho merania 



v 052019 a navrhol výplňovú injektáž do hÍbky 2. m pod základovú škáru, s pevnosťou 2 MPa a koefieient filtrácie 
pŕeinjektovaných štrkov sa zníži o .2 rády, t.j. rádovo z 10·3 m/s na 10·5 m/s. Injekčnú zmes mala tvoriť vodná 
.suspenzia cementu, bentonitu v pomere 5:1 s doplnením polyuretánom podľa hybridného injekčného systému firmy 
WE.BAC v pomere 10: 1 (cementová zmes : polyuretán). · 
Nal<oľko injektáž v prúdiacej podzemnej vode je mimori9dne náročná a komplikovaná úloha V·špeciálnom zakladaní 
stavieb, Objednávateľ (STO a TDO/TBD) mali k technickému riešeniu uvedenému v DRS SO 262/162 predloženej 
v 072019 viaceré pripomienky, z ktorých najpodstatnejšie sú nasledovné: 
a) Doložiť ·stanovisko statika k vplyvu prerušenia výstuže základóvej dosky injektážnymi vrtmi z hľadiska statiky 

základovej dosky pri navrhovanej početnosti a rozmiestnení vrtov. S tým súvisí doplnenie prieskumu stavu dna a 
stien kanálov z hľadiska výskytu a identifikácie trhlln v betóne a iných viditeľných poškodení povrchu betónu 
.(vyerodované miesta, odkrytie výstuže„ a pod.). · 

b} :Zdôvodniť a vysvetliť rozmiestnenie a počet vrtov. Doplniť do DRS utesnenie prítokov vody zo zdrže pri 
'l'lápustnom objekte 1111 ktoré je p0trebné pre elimináciu prítoku vody do podzákladia a zníženie rýchlosti 
• o • 1 • • o o • II 1 • o dy v podzákladf, na čo je upozorňované a v Správe 

z 062019 (Hydraulické skúšky). 
c) V zmysle STN EN 12715 - Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác injektáže sa má vykonať pokusná injektáž 

pre určenie alebo potvrde.nie metódy lnjektážnych prác. Nakoľko pokusné injekčné pole nebolo súčasťou 
predbežného prieskumu staveniska v rámcj doplňujúceho prieskum.u zabezpečovaného Zhotoviteľom, STO 
_požadoval, aby v zmysle č'I. 5.3.i uvedenej normy pokusné Injekčné pole bolo vykonané v záverečnej fáze 
;projektovej prípravy (DRS}, aby sa získali informácie o vhodnosti návrhu vzdialenosti vrtov, i njekčnom tlaku, 
spotrebe a druhu injekčnej zmesi a posúdila sa efektívnosť navrhnutých injekčných prác. 

N~sledne sa dopracovanie DRS v zmysle prip0mienok Objednávateľa sústredilo na- teda na SO 262 s tým, že pre 
SO 162 sa potom prevezme dopracované/i:evidované technické riešenie upravené o skúsenosti z realizáci~ prác na 
so 262. 

102019 až 112019 - Statické posúdenie vply:v.~ re.alizácie injektážnych vrtov podľa návrhu v DRS na statiku základovej 
dosky II bolo predložené v 102019. Stanovisko statika bolo v 112019 doplnené v zmysle pripomienok STO 
íl p r,ojektant následne zrevidoval návrh umie.stnenia vrtov a ich priemeru v DRS SO 262 s cieľom čo najvtac eliminovať 
prerušenie výstuže v zh1ysle vyjadrenia štatlka. V rámci prípravy na vykonanie pokusnej injektáže Zhotoviteľ navrhol 
?menu receptúry Injekčnej zmesi uvedéi'\ej V· DRS Sô 262 z dávkovania ťement - bentonit v pomere 5 : l na pomer 
cement 750 kg : bentonit 5 kg do vodne) 9.(Jspenzie, ktorá je d0plnená polyuretánom podľa hybridného injekčného 
systému firmy WEBAC HIS v pomere 10 : 1. Ďalej navrhol alternatívne zloženie zmesí namiesto 10 % polyuretánovej 
prísady WEBAC HIS na 0,5% a 0,6% prísady SIKA Unterwasser-Compound 100 proti rozplaveniu. Nová receptúra 
s prf.sadou SIKA bola v 2 variantoch a upravená receptúra s WEBAC už iba v jednom variante. 

112019 až 022020 - Pokusná injektáž pre overenie správnosti a efektivity injektáže podľa návrhu v DRS S0.262 bola 
vyJconaná na pokusnom i njekčnom poli č. 1 v pravom kanálillllv di latačnom bloku č. 2 v období od ľ7.11. do 
12.12.2019 v prvej fáze s prísadou SIKA .. Priel:!eh skúšobnej injektáže bol spomalený trhlinou v základovej doske, cez 
ktorú unikala injekčná zmes a nedarilo. sa Ju dlhšie zainjektovať polyuretánom. Dňa 7.'01.2020 boli urobené 
geofyzikálne merania opäť firmou G IMPULS Praha v mieste injekčného poľa č. 1. Geofyzika indikbvaia miesto, kde 
mala byť zatvrdnutá injekčná zmes v hrúbke 0,5 m. Dňa 17.01.2020 boli odvŕtané 3 jadrové kontrolné vrty. Jeden 
medzi 4 vrtmi so SIKA 0,6%; druhý medzi 4 vrtmi so SIKA 0,5% a tretí, kde geofyzika indikovala zatvrdnutú injekčnú 
zmes. Medzi vrtmi SIKA 0,6% sa našiel 2 cm ~.ementový kameň hneď pod základovou škárou. Medzi vrtmi SIKA 0,5% 
sa našiel 3 cm cementový kameň hneď pod ~ákladovou škárou a hlbšie 3 úlomky priemerov 4 cm, ·2 cm a 1 cm. Vo 
vrte KVGF, kde geofyzika indikovala najviac a to cca 0,5 m injekčnej suspenzie sa nenašiel žiaden cementový kameň. 
Vysledky kontrolných vrtov skúšobnej injektáže .so SIKA nepotvrdili preinjektovanie štrkov do .2 m a nepotvrdila sa ani 
dostatočná rozlišovacia schopnosť merania geofyziky. Geofyzikou avizovaná vytvrdnutá injekená zmes v hrúbke cca. 
0,5 m pod základovou škárou sa nezistila kontrolným jadrovým vrtom. Pri dodržaní v DRS predpísaného injekčného 
tlaku 1,2 MPa bolo možné iba vyplniť prázdnu medzeru pod základovou škárou, pokiaľ sa tam nachádza la. Ani toto 
však nebolo jednoznačne preukázané, nakoľko nebola použitá zafa rbená Injekčná zmes, ktorú by bolo možné odlíšiť 
od starších injekčných zmesí. V druhej fáze. pokusná injektáž pokračovala dňa 28.01.2020 s injekčnou zmesou. 
s prísadou WEBAC HIS. Dňa 11.02.2020 bol urobený kontrolný jadrový vrt hneď vedľa vrtu s najväčšou spotrebou 
injekčnej zmesi, ale v tomto vrte sa nenašiel žiaden cementový kameň. Výsledok pokusnej injektáže s WEBAC bol 

ešte. horší ako so SIKA. 
V priebehu výkonu pokusnej injektáže na pokusnom injekčnom poli č. 1 bol vykonaný ·doplňujúci prieskum -

pasportizácia stavu betónu dna a stien kanäJov. 



Na základe negatívneho vyhodnotenia pokusnej injektáže na pokusnom injekčnom poli č. 1, ktoré bolo predložené 
v 02ľ020, STD listom zo dňa 14.2.2020 zamietol DRS SO 262 podľa poďčf. 7;5 VZP a OZP, nakoľko podľa tejto DRS sa 

práce nedalr efektívne rea lizovať. Nevyhnutné bolo znovu revidovať návrh realizácie injektáže v DRS SO 262, pričom 
výstupy z pokusnej injektáže v pokusnom injekčnom poli č. 1 poukáiali na potrebu prehodnoten ia technického 
riešenia z výplňovej injektáže na kontaktnú injektáž na vyplnenie medzery pod základovou škárou v miestach, kde sa 

táto nachádza. 

032020 - Predloženie návrhu REVÍZIE DRS SO 262 na zmenené technické riešenie injektáže na kontaktnú injektáž 

s injekčnou zmesou iného zloženia, upraveným postupom injektáže, zvýšeným počtom a rozmiestnením otvorov v 
injekčných trubkách, zníženým počtom vrtov cez základovú dosku, doplnením druhej etapy injektáže. V návrhu však 
nebolo uvedené zafarbenie injekčnej zmesi, ani doplnené utesnenie prítokov vody cez poškodené dilatácie prj 

nápustnom objektEllll!I Tuhnutie navrhovanej zmesí v požadovanom č.ase vo vodou nasýtenom štrku bolo pokusné 

overené kontajnerovým pokusom v dňoch 11. - 12.3.2020. Následne sa. pristúpilo k príprave vykonania pokusnej 

injektáže podľa nového návrhu v revidovanej DRS SO 262 na pokusnom injekčnom poli č. 2. Vplyvom pandémie 
ochorenia COVID-19, ktorá začala dňom 16.3.2020, boli práce na vykonaní pokusnej injektáže prerušené. 

052020 až 062020 - Pokusná injektáž na pokusnom injekčnom poli č. 2 podľa návrhu injektáže v REVÍZII DRS SO 262 

so zafarbenou injekčnou zmesou. Vyhodnotenie pokusnej injektáže bolo predložené dňa 10.6.2020 a po jeho 
prerokovaní. sa skonštatovalo, že technické riešenie injektáže v REVÍZII DRS SO 262 je rea lizovateľné a tDO/TBD 
Objednávateľa vo svojom stanovisku zo dňa 12.6.2020 stanovi l nasledovný postup realizácie injektáže na SO 262: 

Injektáž podzákladi- a začne v časti od výtokov; 

Injektáž bude pokračovať v strednej časti po hranicu 083 - DB2; 
Injektáž na ploche D.li.íl.DB1 a v časti vtokov sa začne po skončení prác na utesnení dilatačných škár pri 

nátokovom objekte-otápačmi. 

072020 - doplňujúci prieskum tesnosti dilatačných škár H3 a DSK-ô13 pri napúšťacom objekt- a merani~ 
prúdenia vody vo vybratých monitorovacích vrtoch, ktoré vykonali Kat edra geotechniky SvF STU a VVB - úsek T8D .. 
Použité boli soľné ro. Výsledky potvrdili predpoklady, že dilatačné škáry nie sú tesné, preniká cez nich voda zo 
zdrže do podzákladi je potrebné utesniť všetky vodorovné a zvislé dll.atačné škáry nápustného objektu. 

081020 - Doplnenie a úprava REVÍZIA DRS SO 262 podľa výstupov z doplňujúce ho prieskumu, ktorá bola vydaná ako 
REVÍZIA 2b a 3a pre DRS SO 262 a REVÍZIA 3a DRS SO 162, ktoré boli predložené listom zo dňa 12.8.2020 s návrhom 
na zmenu v skladbe prác na SO 262 a SO 162. Uvedené REVÍZIE DRS boli SiQ schválené v zmysle podčl. 5.2 VZP a OZP 
s pripomienkami v liste zo dňa 19.8.2020. V rámci revidovanej DRS SO 2p2 je redukovaný počet Injekčných vrtov. 
z 280 ks na 71 ks v prvom poradí, 42 ks v druhom porad! a doteraz vykonaných 22 ks Injekčných vrtov v rámci 
pokusnej injektáže na injekčných pokusných poliach č. 1 a 2, teda ce lkpvo 135 ks vrtov. Vrty budú realizované do 
hÍbky 0,5 m pod rozhranie betón - štrkopiesok, použitá bude zafarbená injekčná zmes na červeno a vykonávať sa 
bude kontaktná injektáž pre vyplnenie medzery na rozhraní betón - štrkopiesok. Zahrnuté Je aj utesnenie celkovo 
306,38 bm zvislých a vodorovných d i latačných škár gumenými pásmi s prítlačnými nerezovými elementami 
potápačmi. Injektáž v priestore dilatačných blokov 082 a 081 sa bude realizovať až na zák ' lasu Objednávateľa 
po ukončení a yyhodnotenl efektívnosti utesnenia dilatačných škár pri napúšťacom objek ovtedy realizovanej 
injektáže podzákladia. 

102020 - Ptidanie ďalších 35 ks vrtov pri dilatačných škárach v dnellllllllna základe zistení pri rea lizácii injektáže. Dňa 
5.11.2020 bola v tejto súvislosti predložená REVÍZIA 4b DRS SO 262 s rozmiestnením vrtov pri dilatačných škárach. 
Celkovo teda bude v rámci SO 262 realizovaných 168 i njekčných vrtov namiesto pôvodne predpokladaného 
množstva 280 vrtov. 

102020 až 122020 - Realizácia utesnenia vertikálnych a horizontálnych di latačných škár pod vodou pri napúšťacom 
objekte. Utesnenie bolo vykonané gumenými pásmi širokými 30 cm a 60 cm, ktoré sú pripevnené prítlačným i 

nerezovými lištami prisk rutkovanými nerezovými kotvami. Utesnenie dilata:čných škár bolo realizované potápačmi 

v dňoch 29:09. - 9.12.2020. 

112020 až 012021 - Pokusná injektáž na pokusnom injekčnom poli č. J v .ľavom kanáli v 081. Zhotoviteľovi sa najprv 
nepodarilo preukázať 2 kontrolnými vrtmi preinjektovanie štrkov v podzákladl . Preto sa zhotoviteľ rozhodol 
realizovať 3. kontrolný vrt, ale za zmenených podmienok, ktoré predstavovali d sru prestávku medzi 1. a II. etapou 



fr1j.ekt.ovania, injektáž po dokončení zatéSľlén.ia vtokového objektu a hlbší kontrolný vrt. Takto zhotoviteľ dospel 
k pozitívnemu výsledku v 3, kontrolnom. vrte KV40 za zmenených hydraulických podmieno:k po utesnení vtoku. 
Zhotov iteľ s predÍženým časom medzi 1. -a II. etapou injektáže na cca. 1 d~ri zmenených hydraulických 
podmienkach po utesnení vtoku pokračoval v dokončení injektáže v DB2 a v DBl 1111 ostatnom podľa DRS REVÍZIE 
4b so 262.. 

ZHRNUTIE:. 
Zmena spôsobu výkonu injektáže z výplňovej injektáže štrkov do hÍbky 2 m pod základovú škáru na kontaktnú 
injektáž do hÍbky 0,5 m pod rozhra. ni·e betóo - št rkopies~ iedla k zníženiu celkového počtu 610 ks (200+80+250+80) 
vrtov uvažovaných v Opise predmetu zákazky pre obe . na v súčasnosti v revidovanej DRS navrhnutých 2 x 170 = 
340 ks vrtov, pričom sa pri revízii technickaho riešenia skrátila dÍžka vrtov v štrku, nahradila sa aj i njekčná suspenzia 
s WEBAC a výrazne sa eliminovalo prerušenie výstuže základovej dosky pri vŕta~!malizáclou vrtov sa zvyšná·časť 
prác využila na realizáciu 1.,1tesnenia dilatačných .škár pri napúšťacom objekt~ o je v súl,;1de s textom v Opise 
predmetu zákazky> kc;:le je uvedené: 
Ak sa pri realizácií prvých vrtov z dna reukáže, že injektáž z kanálov pod 
hola dostatočná, bude vhodné zvyšnú časť Vrtov presunúť a sanovať injektážou aj nerov(Jomeroé sadanie a prítok 
vjjdy pri nápustnom objekte. 

V prípade 1-43.SO 50_262 PPLK KOMPLEXt,JÁ RENOVÁCIA PODZÁKLADIA sa realizuje: . 
- kontaktná injekt áž pomocou 22 vrtov v skúšobných poliach 1 a .2, 113 vrtov podľa pôvodnej DRS, 35 vrtov 

pridaných k dilatáciam a 11 kontrolných vrtov, t.j. spolu 181 injekčných vrtov. Všetky tieto vrty boli injektované do 
hÍbky cca 0,5 m pod rozhranie betón - štrkopiesok, 

- utesnenie vertikálnych a horlzontálnycn dilatačných škár pod vodou pri napúšťacom objekte II 
~ade 1-43.S0_162. 0MPLEXNÁ RENOVÁCIA PODZÁl<LADIA sa očakávajú obdobné pomery ako v prípade 
- a preto je v revidovanej DRS UVé(žované s rovnakým množstvom 170 injekčných vrtov. Dalšie práce na 
eliminácii prítoku vody zo zdrže, resp. z pFívodného kanálu do podzákladiallnie sú v rám- važované. 

Zmena skladby prác nemá vplyv na celkovú akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela podľa platnej ZoD. Dôjde len 
k úprave rozpočtu Diela z 072019, v ktorom je akceptovaná zmluvná hodnota Diela rozdelená na jednotlivé SO 
a podľa ktorého prebi'eha mesačná fakturácl<!'škutočne vykonaných prác. Na základe vyššie uvedenej zmeny skladby 
prác Zhotoviteľ prehodnotil čiastkový rozpoGet pre SO 262 na 6 866 311,75 EUR a pre SO 162 na 4 50-3 471,25 EUR, 
Čó '$polu činí pôvodnú hodnotu 11369 793 EUR 'bez DPH uvedenú pre tleto dva.SO v rozpočte Diela z 072019, 

VD Gabčíkovo, 02/2021 
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SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné l<omory • SD zastúpené spoločnosťou DOPllAVOPílOJt l<T, o.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava · 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresn~ho súdu Oratlslava 1, Oddiel: Sa, 

Violka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

va 

Váš list zn. I zo dňa Naša zn. 
1610/2021 

Vybavuje /tel. /e„mail Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 01.03.2021 

Vec: Pokyn STO č. 18 na vykonanie pľác v zmysle Zmenového listu č . 8 zo dňa 
17.02.2021 

o Dodávlca a montáž 36 les meničov pristrojovýc/1 transformátorov prúdu /PTPI 
z dôvodu zmeny presnosti triedy merania el. spotreby (1-43.S0_3785a) 

innosť stavebnotechnického dozow pre projekt „Inovácia a modernizácia 
re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčl kovo" 

STO vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3.3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu . č. 8 zo dňa 17.02.2021, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerokovaný Pokynu na Zmenu č. 8 dňa 24.02.2021. 

ST-D žiada Zhotoviteľa, · aby vykonanie predmetných prác zahrnul do. dokumentácie 
·skutočného vyhotovenia stavby. 

Tehto pol<yn STO vydáva v predstihu pred uzavretlm Dodatku k ZoD v zmysle podčlánku · 
14.7 VZP a OZP nakoľko predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti príslušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia prlpočtu 
v Zmenovom liste č. 8 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. l(ópia ZL 8 
2. l(ópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 8 
3. l<ópia Protokolu o prerokovanl Pokynu na Zmenu č. 8 

1 
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Združenie VDG • Plavebnó komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPHOJEKT, a.s., Kominárska 141/2,'1, Bratislava· 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/0, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

Na vedomie: 

2 



PRiLOHA C2B FORMULÁR „ ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~ : V o d o [hos,p o d ,á ,r.s :ka 
výs.~b1a · 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 8 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Člslo zmluvy: 

STO: 

Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Metrostav. a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 

Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

Združenie VDG - Plavebné komory- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o .• Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a:s. 
Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č . 8 , ktorý Je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa : 

Objednávateľ súhlasi s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 8 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Priloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 8 

1 x Zmenový list č. 8 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,.ŠTÁTNY PODNIK, P,O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Člslo zmluvy: 

STO: 

. Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 8 
vydaný v súlade s· podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizácia pre zvýšenie. bezpečnosti 
a intenzí{y voqnej dopravy na vo nom ,e e Gabčfkovo 

Metrostav, a.s. 
Kožel.užská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotovitel' č. 20'17 /2300/3529 

Združenie VDG- Plavebné komory- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
BratislavaJ .ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci -s.kupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny;·Dodávka a.montáž meničov PTP /prístrojové transformátory prúduf. -
36ks 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: Dodať a zabudovať meniče PTP 
s použitlm triedy presrioštl - 2S pre SO E.23.1.1.1-43.S0_3785A 1.časť, 
Rozvodňa vlastnej spotr.eby 

3. Popis projektového stavu: viď Zmenový list č. 8. 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 8. 

5. Vplyv na cenu .Diela: ánoJ.flie 

Viď Zmenový list č. 8 

6. Vplyv na Lehotu výst~vby: áoo I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 8 



Projekt: 
Inovácia a moderntzä(:I 
vodnom diele Gabčikovo 

pre zvýšenie betpečnostl ·ä: !ntenzlty vodnej dopravy na 

ZMENA 
v súlade s· podčl. 13.1 . Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č. : 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

2017 /2300/352.9 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04-Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4„ 180 00 Praha 8 

č. 

zo dňa: 
8 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Plavebné.komory - SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43 •. S0_3785a Rozvodňa vlastnej spotreby ~ 
Dodávka a montáž meničov PTP /prlstrojové transformátory prúdu/. 36 ks 

Podstata zmeny: 
Dodávka a m0ntáž meničov PTP /prístrojové transformátory prúdu/ - 36ks z dôvodu zmeny 
presnosti triedy merania el.spotreby z 0,2 na 0,28, ktorú požaduje ZsDIS. 

Zmenu vyvolal: (x) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 

NepredVltaľné fyzické 'ódhlienky 
Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

x Prípočet 6S 244,00 EUR 
Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 

práce v hodinov• ch zúčtovacích sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( ) Ano 

x) Nie 
Účastníc i výstavby-s predmetnou zmenou súhlasia a. na záklaď~ťoho STO vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

-~ . .. ... 

'< Dňa: 



lnovjcia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zmena č.: 8 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkre.sová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizácia 're zvýšenie bezpečnosti a inienzlfy Vodnej dopravy na voänom diele Gabčlkovo 
Zmena ·č. 8 

l
extová časť 
RS predloženej Zhotoviteľom na schválenie v 07/2019 pre SO 1-43.S0_3785a. RozYodňa vlas.tnej spo.treby . 
e riešené fakturačné meranie triedy v presnosti 0,2 v súlade s· Opisom predmetu zákazky, Pri odsúhlasovaní 

zo strany ZsDIS bola z ich strany uplatnená požiadavky. na zmenu triedy presnoti na 0,2S, čo predstavuje 
presnejšie meranie podľa platných technických podmienok ZsDIS; ktoré platia crd 3t 10.2017. Vzhľadom na to bolo 
potrebné revidovať technické riešenie. v DRS, ktoré sa týka merania na 36 ks tran11forrnátoroch dodávaných v rámci 
predmetoého·so. čo preastavuej zvýšenie nákladov na realizáciu-tohto SO. Ked'že:zmena techntckých podmienók 
ZsDIS nastala po Základnom dátume 30,09.2017 v zmysle podčl. 1.1.3.1 a 5.4 Vl.PlOZP uzavretej ZoD, z~šené 
naklady neznáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ preto v zrnysle podčl. 5.4 a 20.1 VZP/Ozp: oznámil listom zo dňa 12.05.2020 
Nárok č . . 6 na dodatočnú platbu za dodatočné náklady ak ·Objednávateľ rozhodne .aplikovať pôžiadavku ZsDIS na 
zvýšenú triedu presnosti a navr.hol záležitosť riešiť Zmenou v zmysle čl. 13 VZP/OZP. Problematlka bola 
prerokovaná medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom za účasti STO v dňoch 29:07.2020 a 05,08.2020. ZL8 
špecifikuje náklady z titulu zmeny fakturačného metania na triedu 0,2S na všetkych 36 ks transformátorov, o ktoré . 
. sa zvyšuje rozpočet pre SO 1-43.S0_3785a podľa rozpočtu Diela, ktorý predložilZhotoviteľ v 07/2019 spolu s 
vvoracovanou DRS. 
2 .. Výkresová časť Neprikladá sa. 
3. Vplyv na zmluvnú·cenu 
Zvýšenie dielčej ceny SO 1-43.SO 3785a po odsúhlasenl Objednávateľom činl 66 2'A4,- EUR bez DPH. 
4. Vplyv na harmonogram prác 
Vplyv na úzlový bod 1 ( ) Ano uví~sr zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 2 ( ) Ano w1esr zdóvQdnenle 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod 3 ( ) Ano uviest'zdôvodne,1ie 

( X) Nie 
5. Podporná d.okumentácla ( x) Ano w1a~rzdôvodoenie 

( ) Nie 
Prlloha či ·1 - Koréšponclencia 

List.ZHT č.121 zo 10.01.2020- Nesúhlasné stanovisko ZSDIS k DRS SO 1-43.S0_3785A 
ListZHT ·č. 134 zo 20.01.2020 - Nesúhlasné stanovisko ZSDIS k DRS SO 1-43.S0 _3785A - Žiadosť o vydanie 
pokynu na zmenu 
List ZHT č.165 - Žiadosť o vydanie pokynu na zmenu č. 1. 
List ZHT 184 zo dňa 20.02.2020 - Schválenie DRS a ZSDIS 
List ZHT 185 zo dňa 20.02.2020 - Žiadosť o vyjadreni'e objednávateľa 
List ZHT 214 zo dňa 03.03.2020 - Záznam zo stretnutia k r.ealizácif 1-43.SO ľl-8.5A 
List ZHT 295 zo dr'\a 15.04.2020 - Ocenenie dodatočných požiadaviek 1-431Š'.Ó 3785A 
List WB Z-006336/2020/2200 - Vyjadrenie objednávateľa k listom ZHT 294 a29$: 
List.ZHT 376 zo dňa 12.05.2020 -Argumentácia k nemožnosti zahrnutia triedy presnO'sti 0,2S v rámci zmluvnej 
ceny Zhotoviteľa - Oznámenie o Nároku č. 6 
List ZHT 580 zo dňa 06.07.2020 - Predloženie CP k zmene presnosti PTP 
List Z:.00927 4/2020/2200 zo dňa 08.07 .2020 - Vyjadrenie objednávateľa l<'lisť ZHT 
.List ZHT: 825 zo dňa 14.09.2020 • Aktuallzácla žiadosti o pokyn na zmenu a Aktualizácia nároku č.6 . 
.Ust STO 1180/2020- Rev č.4. ·výrobná dok.PTP i-43.S0_3785A - návrh na schválenie 
Záznam z rokovania k riešeniu typu a počtu PTP, Prezenčná listina 29,07.2020 
Záznam z rokovania k·riešeniu typu a počtu PTP, Prezenčná listina 05.08.2.Q20 . 

Priloha č. 2 - Vyjádrenie ZSDIS k 1-43,S0 _3785A- súhlasné stanovisko k PO zo di'.\a 04.02.2020 
Prlloha č. 3 - Vyjadreriie SEPS k PO 1-43.S0_3785Azo dňa 29.01 .2020 
Prlloha ·č .. 4- Mailová komunikácia ZSDIS-METROSTAV-STD zo dna 19.02.2020 
Príloha č. 5 - špecifikácia meničov PTP 36ks 
Prlloha č. 6- DRS -Technická správa PTP DRS -SO 1-43.S0_3785A 
* Uve.den..é pri lohy sú archivované u Zhotoviteľa, TDO a STO. 



l: ESP 
B Consult 

:. •• 
1 ! SURVEY PL.US .. 

Združenie VDG ~ Plavebné l<omory • SD zastúpené spoločnosfou DOPllAVOPROJEl<T, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava • 
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného s(idu Dratislava 1, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 
·~~~~~~~~--~~· 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. / zo dňa Naša zn. 
161 1/2021 

Miesto/ dátum 
Gabčlkovo, 01.03.2021 

Vec: Pol<yn STD č. 19 na vykonanie pľác v zmysle Zmenového listu č. 9 zo dňa 
18.02.2021 

o Oprava a náter 10 l<s plávajúclcl1 bit/ev pre pravú stranu 
-1·43.S0_2431) 

ť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia -
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo" 

STD vydáva Pokyn podľa podčlánku. 3.3 a nadväzne na podčlánky 13.1 a 13.3 VZP a OZP 
na vykonanie prác podľa Zmenového listu č. 9 zo dňa 18.02.2021, ktorý bol schválený 
Objednávateľom v protokole o prerokovaný Pokynu na Zmenu č. 9 dňa 24.02.2021. 

STD žiada Zhotoviteľa , .aby vykonanie predmetných .prác zahrnul. do. dokumentácie 
skutočného vyhotovenia .stavby. 

Tento pokyn STO vydáva v predstihu pred uzavretím Dodatku k ZoD v zmysle podčlánku 
14.7 VZP a OZP nakoľl<o · predmetné práce je potrebné realizovať v súčasnej fáze 
rozpracovanosti· prislušného SO v rámci ktorého sa vykonajú. Fakturácia prípočtu 
v Zmenovom liste č. 9 dohodnutej ceny predmetných prác môže byť vyfakturovaná až po 
uzavretí Dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Pťíloha: 
1. l<ópia ZL 9 
2. !<ópia Návrhu Pokynu na Zmenu č. 9 
3. l<ópia Protokolu o prerokovanl Pokynu na Zmenu č. 9 

'f;-C1;)-.,,j .. , -
1 

·1 ~~ ' F?.t..,J'ť,/l 
' ' 



11• ESP , •. . · · 

E l Consult 
Združenie VDG - Plavobnó l<omory - so zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPllOJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava · 

mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, 
Vložka č. 378/0, I ČO: 313 22 OOO, I Č DPM: SK2020524770 

Pracovisko: 

Na vedomie: 

2 



PRiLOHA C28 FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

-~;~·· '\/odohos; p,od.a,rs.ka 
výs:tavba 

VODOI-IOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNI~{, P.O.BOX 45,l<arloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 9 

Stavba: Inovácia a modernizácia- pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom ,e e Gabčíkovo 

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Číslo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

STO: Združenie VDG - Plavebné komory - SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2 4 832 03 Bratislava 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č. 9 , ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

:· : ~-·:::~ä-ifovTsko~ ŕíadlf erá iéchnTčkého: i:i'sékú. 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasi s predloženým ná.vrhom Pokynu na Zmenu č. 9 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 9 

1 x Zmenový list č. 9 

Podpis: 



PRiLOHA C2A FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

,,~: Vodlohospodá li':e.11.t.;a 
výs:ltavb,a 

VODOHOSPODARSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,l<arloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STD: 

Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 9 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizáci pre zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotovite.ľ č. 2017/2300/3529 

Združehie VDG - Plavebné komorý- SD, DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, Survey plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. . 
Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: Oprava a náter .10 ks plávajúcich bltlev pre pravú stran 

... · ·. · · ·· · - · 
2
, ·· .... ~~~áľn~v~~~~~ľ~š~t~;~w:~;~~ý~hZi10~ ~y!~~~~~~~~:~?Ji~~~k~~.h~~~~l1~~::t~·Ý.9b- · · -· - · . 

. -- -···-- ---:.::~·:.::--.--:::,~~~, .. ť . pohybH:.i~oli~s1tYrát~ne-výl:rľeoy.lctíJožl~k.;ofrys'lúmíe, ;nový. .o~fer,R.'&O,~v.ýrnenu~.,-.--,-,,w."' -·-·-· .... : ··-.. - ..... 
. spoJováciehé> ŕnatéHálu, v.ýmenu .tesnladch guŕnov1ch . päsov„opätovné zloženie a oaii0.z· - . . 

späl; na mecfzísklädku haly ČKD' a opravy potrebné' pre spofahílvo pŕEivádzku ako SÚ -, ... -· . 
oprava zvarov, výmenu komponentov. rovnanie dielcov a pod. 

3. Popis projektového stavu: viď Zmenový list č . 9. 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 9. 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Ria 

Viď Zmenový list č. 9 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áAe I nie 

7. Prllohy: Zmenový list č. 9 

1 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
odno di e Gabčikovo 

re zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA 
v súlade s podči. 13.1. Zmiu o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ : 

ZHOTOVITEĽ: 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

č. 9 
zo dňa: 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG. Plavebné komory. SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consuit, s.r.o., Šamorín, Survey 
plus, s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

Názov zmeny: 
1-43.80_243 Drážky a bitv~časť: 1-43.80_2431 OK bit 
Oprava a náter 10 ks plávajúcich bitiev pre pravú stranu 

Podstata zmeny: 
Oprava a náter 10 ks plávajúcich bitiev pre pravú stran 

Zmenu vyvolal : ( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 

Ne redvltafné fyzické odmienk 
Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

x Prípočet 70 543 04 EUR 
Zmena sa ocel)í: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položíek 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 

- ráce.v hodina 'ch-zúčtovacích -sadzbách ····. 
Vplyv -na postup.prác-~. -(-+ ·-- M · -··· ··· ... ··· ·- · -----··- · ... .. ·· ... ~ -· -·---- · - ... 

. . ' ' ... . ·"x- .. -· Nie·· . . . .. .. . . . •. .. ...... .... . 

Účastnicl výstavby s predmetnou zmenou súhlasta a na základe toho STO vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

PROJEKTANT: 

Dňa: 



Inovácia a modernizácia-pre zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele a c ovo 

Zmena č.: 9 

OBSAH: 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 
3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 



Inovácia a modernizácl re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 
Zmena č. 9 

1. Textová časť 
V rámci objektu 1-43.80_243 Drážky a bitvy llllie v zmysle - isu redmetu zákazky uvažované s-· u 
všetkých drážok bltíev a .s osadením nových bitiev na ľavej sten Na pravej sten e v 
Opise predmetu zákazky na strane č. 223 uvede~ hotovite m vy ona o s enie, kontrolu, opravu a náter 
poškodených časti drážok bitiev na pravej strane - do ktorých sú tieto bitvy osadené. 
Výmena pôvodných bitiev na pravej stene nie je uvažovaná a majú byť osadené naspäť pôvodné bitvy (1 O ks). V 
Opise predmetu zákazky nie je uvedená požiadavka na vyspravenie pôvodných bitiev a obnovenie PKO nakoľko v 
čase vypracovania Opisu predmetu zákazky to stav bltiev nevyžadoval. Po demontáži týchto bltiev a vykonaní Ich 
kontroly sa konštatovalo, že bitvy sú už v ta~ch vyspravenie vrátane obnovy PKO. 
Vzhľadom na to OBJ dal STO pokyn (e-mail~ 7.09.2020) na vyžiadanie ponuky od 
Zhotoviteľa podľa podčl. 13.3 VZP a OZP na doplnenie rozsahu prác o vyspravenie týchto bitlev vrátane obnovy 
PKO. ZH predložil cenovú ponuku listom č. 1234 zo dňa 10.02.2021. V ponuke Zhotoviteľ uvažuje s opravou 1 O ks 
plávajúcich bitiev. Cenová ponuka v sebe zahŕňa demontáž pohyblivých častí, vizuálnu kontrolu všetkých 
zvarových spojov a skúšku tesnosti plavákov, kontrolu všetkých pohyblivých časti vrátane výmeny ich ložisk, 
otryskanie, nový náter PKO, výmenu spojovacieho materiálu, výmenu tesniacich gumových pásov, opätovné 
zloženie a odvoz späť na medziskládku haly ČKD a opravy potrebné pre spoľahlivú prevádzku ako sú oprava 
zvarov, výmenu komponentov, rovnanie dielcov a pod. 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa 

3. Vplyv na zmluvnú cenu 
Zvýšenie ceny 1-43.80_2431 OK bitvy o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa . viď prlloha č.3 

4. Vplyv na harmonogram prác 

Vplyv na úzlový bod 1 

Vplyv na úzlový bod 2 

Vplyv na Úzlový bod 3 

Zdôvodnenie 

( ) 
(X) 
( ) 
(X) 
( ) 
(X) 
( ) 
(X) 

. . .. . ·~ 

Ano uviesr zdôvodnenie 

Nie 
Áno uviesť zdôvodnenie 

Nie 
Áno uviesť zdôvodnenie 

Nie 
Ano uviesť zdôvocfnenle 
Nie 

.. ·-·· - . ·-·· ·: 

~.-PodpQrt:li 49k.umentácia ... (X-) .. , Ano:- ::·· uvlesťzdOV?d!1éň1'é:~.:·,.- . ·:·· .. .... ·: ~-= 
(· i . .. Nie 

Príloha č.1 -e-~0 zo dňa 17.09.2020 - požiadavka OBJ na kontrolu, opravu a náter 10 ks plávajúcich bitiev 
pre pravú strantllllllll 
Príloha č.2. - List STO č. 102312020 zo dňa 17 .09.2020 - Žiadosť STO o predloženie ponuky v zmysle podčl. 13.3 
VZP a OZP na kontrolu, opravu a náter 10 ks plávajúcich bitlev · 

Príloha č.3. - Ust MTS č. 1235 zo dňa 10.02.2021 - Ponuka na Zmenu 
Príloha č.4. - e-mail VTDO zo dňa 12.02.2021 - súhlas s vydaním Pokynu STO ná realizáciu predmetných naviac 
prác 



Príloha č.1 

Odsúhlasené Zmeny v súlade 
Stavba: "Inovácia a modernizáci 

II t I elo Zoznam Zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 3 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom die le Gabčíkovo" 

ZL so 
číslo 

1 
1-43.S0_231 
1-43.S0_2313 

2 
l 1-43.S0_251 
1-43.S0_2513 

3 
l 1-43.S0_221 
1-43.S0_2214 

4 
l 1-43.S0_243 
1-43.SO 2433 

5 
l 1-43.S0_231 
1-43.SO 2313 

6 
l 1-43.S0_251 
1-43.S0_2513 

7 
l 1-43.S0_262 
1-43.S0_ 162 

8 11-43.S0_3785a 

9 
1-43.S0_243 

1-43.S0=2431 
SPOLU: 

Obsah 

Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

Dodávka a montáž vyvažovacieho zariadenia hydromotora 

Dodávka a montáž nových rebríkov pri drážkach bitiev 

Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

Komplexná renovácia podzákladia - zmena členenia a sledu prác 

Dodávka a montáž PTP - 36 ks · 

Oprava a náter 1 O ks plávajúcich bitiev pre pravú stranu! 

Vplyv na Zmluvnú 
cenu Diela 

6 300,00 

4 725,00 

102 913,50 

306 601 ,53 

16 468,00 

16 468,00 

0,00 

66 244,00 

70 543,04 
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