
O bjed návatel": 

Názov: 

Sídlo: 

Právna forma 

štatutárny orgán: 
IČO 

DIC: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie 
Čislo účtu 
SIC· 

Zapísaný: 

(ďalej len „Objednávatel"'))))) 

a 

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

ICO 
DIČ 

Zapísaný: 

Dodatok č. 5 

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 riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 

SK 2020480198 

Tatra banka, a s. 

SK45 1100 0000 0029 2112 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 spoločnosť' 
Ing František Kočí, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva 
00014915 

CZ0014915 

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

Oprávnený podnikal" v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky 
Obchodné meno Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 
Sldlo Mlynské Nivy 68. 821 05 Bratislava 

IČO. 31 792 693 
DIČ 2020253301 

ICDPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC: 

Zaplsaný: 

SK 2020253301 

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

SK74 8100 0001 1596 1078 0287 

KOMBSKBA 

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 v znení Dodatku č. 1 
zo dňa 25.6 .2019. Dodatku č . 2 zo dňa 11 .11 . 2020, Dodatku č. 3 zo dňa 15.3.2021 a Dodatku č. 

4 zo dňa 4.5.2022 (ďalej len „Zmluva o Dielo"), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok 

Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve o Dielo vypracoval" projektovú dokumentáciu, 

zabezpečiť inžiniersku činnost" 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 uhradil" 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) 
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 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zákon 
o verejnom obstarávaní") dohodli na skutočnostiach, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o Dielo, v 

dôsledku čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 5 k Zmluve o Dielo (ďalej len „Dodatok č. 5"), v 

nasledovnom znení: 

Článok 1. 
Predmet Dodatku č. 5 

1. 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. 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 , 22, 23 a 24, ktoré tvoria Prílohu č . 1 tohto Dodatku č. 5. Predmetom Zmenových 

listov, sú nasledovné skutočnosti ; 

Zmenový l istč. 13, vydaný STO listom č. 2588/2021 zo dňa 21.12.2021 , predmetom ktorého 

je odčerpanie olejovej emulzie z priehlbní pod hydraulickými valcami 
s cenovým dopadom vo výške 21 .973,97 EUR; 
Zmenový list č. 14, vydaný STD listom č. 3010/2022 zo dňa 21 .04.2022. predmetom ktorého 

je dodávka a montáž nových rebrlkov, demontáž existujúcich rebríkov, očistenie a náter 

oceľových častí drážok rebrlkov a olemovania hornej hran~ cenovým dopadom 
vo výške 509.452,93 EUR; 
Zmenový list č. 15, vydaný STD listom č. 3011/2022 zo dňa 21 .04.2022, predmetom ktorého 

je podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných 

s cenovým dopadom vo výške 19.182,00 EUR; 
Zmenový list č. 16, vydaný STD listom č. 3012/2022 zo dňa 21 .04.2022. predmetom ktorého 

je podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných 

- s cenovým dopadom vo výške 19182,00 EUR; 

Zmenový list č. 17, vydaný STD listom č. 2995/2022 zo dňa 20.04.2022, predmetom ktorého 

je obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich oceľových konštrukcií rámov 

nedotknutých v rámci výmeny RU- cenovým dopadom vo výške 6.162,75 
EUR; 
Zmenový list č. 18, vydaný STD listom č. 2996/2022 zo dňa 20.4.2022, predmetom ktorého 
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je obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) e)(istujúcich oceľových konštrukcií rámov 

nedotknutých v rámci výmeny RU- s cenovým dopadom vo výške 8.217,00 EUR; 

Zmenový list č. 19, vydaný STO listom č. 2997 /2022 zo dňa 20. 04 .2022, predmetom ktorého 

je oprava 1 O ks stávajúcich oceľových konštrukcií 

- a vykonanie skúšky pohybu bitvy v drážke, s cenovým dopadom vo výške 

86.062,09 EUR; 

Zmenový list č. 20, vydaný STO listom č. 2998/2022 zo dňa 20.04.2022, predmetom ktorého 

je očistenie a náter 1 O ks stávajúcich oceľových vodiacich armatúr drážok bitiev na

drážke, s cenovým dopadom vo výške 117.105,33 EUR; 

Zmenový list č. 21 , predmetom ktorého je revízia Rozkladu cien stavebných objektov z 

07/2019 bez cenového a časového dopadu; 
Zmenový list č. 22, vydaný STO listom č. 2906/2022 zo dňa 30.03.2022, predmetom ktorého 

je doplnenie stávajúcich čapov nalisované vložky, 

s cenovým dopadom vo výške 6.964,40 EUR; 
Zmenový listč. 23, vydaný STO listom č. 2982/2022 zo dňa 13.04.2022, predmetom ktorého 

je sanácia dilatačných a pracovných škár výtokového objekt~ za šachtami 

s cenovým dopadom vo výške 284.002,05 EUR; 

Zmenový list č. 24, vydaný STO listom č. 2758/2022 zo dňa 22.02.2022, predmetom ktorého 

~ nenie poškod~ ónov na medzistene vo výtokových kanálov 

... v priestoroch - a vypracovanie statického posúdenia tejto 
medzisteny z titulu výskytu zistených poškodení betónu, s cenovým dopadom vo výške 

41 005,91 EUR. 

Celková cena za práce a materiál podľa Zmenových listov č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 a 24 predstavuje: 
1.119.310,43 EUR bez DPH (slovom: jedenmi liónstodevätnásťtisíctristodesať EUR 

a štyridsaťtri eurocentov) bez DPH. 

Zoznam zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo tvorí Prilohu č. 2 tohto 

Dodatku č. 5. 

2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1 článku 1. Dodatku č. 5 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. 1811996 z. z. o cenách v platnom znení vo výške 151. 707.023, 50 EUR bez DPH 

(slovom jednostopäťdesiatjedenmiliónovsedemstosedemtisfcdvadsaťtri eur a päťdesiat 
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 splnenf podmienok stanovených v podčl. 14. 7 Osobitných zmluvných podmienok.· 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok é. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podplsania oboma Stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č . 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom é . 5 dotknuté, zostávajú 

v platnosti nezmenené. 
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3. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v slovenskom jazyku v 5 rovnopisoch s platnosťou 

originálu , pričom 3 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy obdrží Zhotoviteľ . 

4 . Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č. 5 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 5 

uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 sú nasledujúce prílohy: 

Prlloha č. 1: Zmenové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23 a 24 

Príloha č. 2: Zoznam Zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 5 

V Bratislave, dňa: .. L4 .. Sfľ. .. 2022 
Za Objednávateľa : 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 
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3 O. AUG. 2022 
V Prahe, dňa: ....... .... ......... . 

Za Zhotoviteľa: 

Ing. Jaroslav Heran 

člen predstavenstva 



PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

'V~ Vodo:lhos pod,á irs k a 
v ·ý s "\.avba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 13 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STD: 

Inovácia a modernizáci 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. 13, 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 súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 13 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 13 

1 x Zmenový list č. 13 

Podpis: 



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

~ Vodohospod.árs .k a 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.0.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

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

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizáci re zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s. 

Číslo zmluvy: 

STO: 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

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 

Odčerpanie olejovej emulzie z priehlbní pod hydraulickými valcam 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

pod hydraulickými valcami 
Hydraulický systém), odmastenie povrchu stien 

ekologickým postrekom, očistenie povrchu stien od nečistôt vodným lúčom a odvoz odpadov 
na riadenú skládku. 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 21 973,97 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 13 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 13 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Ale 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áAG I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 13 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
vodnom diele Gabčik vo 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA č. 13 
v súlade s odčl. 13.1. Zmlu o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č. : 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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 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: 
Odčer anie olejovej emulzie - rámci objektu: 

Hydraulický systém 

Podstata zmeny~ 
Odčerpanie olejovej emulzie z priehlbní pod hydraulickými valcami 

Zmenu vyvolal: ( ) Objednáva1eľ 
( x ) Zhotoviteľ 

Ne redvítafné 
Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet 

x Prí očet 21 973,97 EUR 
Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

časť:. 

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

ráce v hodine · ch zúčtovacích sadzbách 
Vplyv na postup prác: ( ) Ano 

X Nie 
Účastníci výstavby s predmetnou zmenou súhlasía a na základe toho STO vydá pokyn na 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

V TEĽ: PROJEKTANT: 

PredstavHeľ Zhotoviteľ:., 

Dňa: Dňa: 



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

Zmena č.: 13 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 13 

1. Textová časť 
Zhotoviteľ pri prevzatl staveniskallll upozornil, že v priehlbni pod hydraulickými valcami~ a 
nachádzajú nádrže plné olejovej emulzie a pre zaistenie bezpečného pracoviska je nutné tuto emulziu ekologicky 
zlikvidovať. Na základe rokovania so zástupcami Objednávateľa Zhotoviteľ predložil Ponuku na Zmenu na odčerpanie 
olejovej emulzie z priehlbni pod hydraulickými valcam v rozsahu: 
• odsávanie olejov a opätovné riedenie kalov. 
• odmastenie postrekom povrchu mastných stien (ekologický prostriedok), 
• očistenie povrchu stien od nečistôt vodným lúčom tlakom 150 bar sacím bagrom, 
• prevoz saclm bagrom na skládku, 
• odovzdanie odpadov na skládku. 

Celkovo sa jednalo o 24,4 t odpadu. 

2. Výkresová časť 

3.Vplyvna~ 
Zvýšenie cenYmlllllll· Hydralického systému pr- o hodnotu podľa ponuky Zhotoviteľa - viď 
prlloha č. 1 

4. Vplyv na harmonogram prác { ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod { ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 
Vplyv na Úzlový bod ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(x) Nie 
Vplyv na úzlový bod ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

X Nie 
Zdôvodnenie 
Vzhľadom k zaisteniu bezpečného pracoviska bolo nutné tuto emulziu ekologicky zlikvidovať. 

Zhotov,iter v jeho ponuke na Zmenu zo dňa 15.12.2021 predložil celkovú dobu trvania prác a cenovou ponuku na 
predpokladaný rozsah prác. Zhotoviteľ v rámci tohto Zmenového lístu aktualizoval cenovou ponuku na základe 
sprievodných listov nebezpečného odpadu na skutočne prevedené objemy. 

5. Podporná dokumentácia 

Prlloha č. 1. - Cenová ponuka 

Prlloha č. 2 - Pokyn STO č. 32 
Príloha č. 3 - Sprievodné listy nebezpečného odpadu 

(x) 
( ) 

Áno 
Nie 

uviesť zdôvodnenie 



~DOPRAVOPROJEKT~ 

® ~ SURVEY PLUS 

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

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

Pracovisko: 

,, h1ovť1r,.1 .1111:ul,•,r,u~ir.1, 
p,~ ,vyicnit.• lh'i'Jtt•č1u,~ti a m1„111itv vod11L1j ctoprnvv 

1 
___ ,_,.,_v,_,d,_m~, diele ' l~_íi\!_c\:_•o_" ---1 

Mclros lav a.s. Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Dátum: 2 1 -12- 2021 

Meno a podpis: 

Váš list zn. I zo dňa 
list MTS 2019 
zo dfla 15.12.2021 

• 

Naša zn. \ 
2588/2021 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

a _ '" - • II - Miesto I dátum 
Gabčlkovo, 21 .12.2021 

o Hydraulický systém 

Cinnost' stavebnotechnického dozoru pre projekt . Inovácia a modernizácia -
- pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabe ovo 

ZH pri odovzdaní Staveniska pre- po vytvorení veľkéh~ dňa 2.12.2021 
~ dstránenie, vyčistenie a odmastenie šac~ lickýml valcami 
lllllllllllllllydraulický systém, miestnosť č. - čo je uvedené v Zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí staveniska č. 5/S zo dňa 2.12.2021. Potreba tejto činnosti bola 
zdôraznená ZH na stretnutiach so zástupcami TDO na tzv. ,,ranných dispečingoch". ZH 
listom č. 2019 zo dňa 15.12.2021 predložil OBJ a STO ponuku na vykona~ 
~ pre odčerpanie olejovej emulzie z priehlbní pod hydraulickými valcami-
...... Túto ponuku predložil v zmysle podčl. 13.3 VZP a OZP a priložil aj príslušnú 
cenovú ponuku. STO predmetnú ponuku ZH postúpil listom č. 2571/2021 zo dňa 15.12.2021 
TDO na vyjadrenie. Dňa 20.12.2021 STO dostal od TDO e-mailom oznámenie, že TDO 
ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie predmetných prác 
podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva ZH 

ZH v rámci 
hydrovalcam 

Pokyn č. 32: 

v koná aj práce „Odčerpanie olejovej emulzie z priehlbni pod 
podľa jeho ponuky v liste č. 2019 zo dňa 15. 12.2021 . 

Vykonanie predmetných prác v rámci ZoD bude riešené v zmysle čl. 13 VZP a OZP cestou 
administrácie Zmenového listu, ktorý bude po jeho schválení OBJ zahrnutý do dodatku ZoD. 
V tejto súvislosti STO žiada ZH, aby po vykonaní prác predložil návrh Zmenového listu 
s doložením skutočných nákladov vynaložených na odstránenie olejovej emulzie. 

S pozdravom 

1 



:ESP 
Consult 

SURVEY PLUS 

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

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

Pracovisko: 

Príloha: 
bez prllohy 
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,.;: 

PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~ - Vodohospo,dárr:ska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2. 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 14 

Stavba: Inovácia a modernizácia --pŕé zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom tele 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. 14, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 13. JÚL.2022 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjad renie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 14 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Priloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 14 

1 x Zmenový list č. 14 

Podpis: 



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

\..,..../ Vodohospodárska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2. 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 14 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: Inovácia a modernizácia~!l!l!'r e zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e Gabčlkovo 

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

Číslo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotovite ľ 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 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: Pod pi 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

Výmena 8 ks rebríkov pri drážkach bitiev a realizácia náterov súvisiacich konštrukcii. 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Demontáže 12 ks existujúcich rebríkov, dodávku a montáž 12 ks nov· ch rebrfkov a taktiež na 
očisten ie a náter oceľových častí drážok rebríkov a olemovania 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 509 452,93 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 14 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 14 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Ria 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: MG I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 14 



Projekt: 
Inovácia a modemizáci~ pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčíkovo 
ZMENA č. 14 
v súlade s odčl. 13.1. Zmluv o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č. : 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

ZHOTOVITEĽ: 

STAVEBNÝ DOZOR: 

201712300/3529 

OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2. 842 04 Bratislava 

Metrostav, a.s. 
Koieluiská 2450/4, 180 00 Praha B 

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 

~ 
~ rážky a bitvy- časť~rmatúry muwiva a zálievkové betóny 
Demontáž existujúcich reb~ dodá~ o 'ch rebríkov + očistenie, náter 
oceľovvch čast í drážok rebríkov a olernovania 

Podstata zmeny: 
Demontáž existujúcich rebríkov - 12 ks. 
Dodávka a montáž nových rebríkov - materiál: ocer. nerez - 12 ks. 
Očistenie a náter oceľových časti drážok rebríkov - 12 ks. 
Očistenie a náter olemovania 

Zmenu vyvolal : 

Vplyv na zmluvnú cenu d iela: 

Zmena sa oceni: 

Vplyv na postup prác: 

( ) 
( X) 
( ) 

( ) 
( ) 
(X ) 
( ) 

( ) 
( X) 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Nepredvítafné fyzické podmienky 

Odpočet 

Pri počet 
Bez dopadu 

EUR 
509 452,93 EUR 

sadzby a ceny zo súpisu položiek 
na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
dohodnutá cena 
práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

no 
Nie 

castn1c1 vystav y s pre me nou zmenou su as,a a na za a e 
vykonanie predmetnej 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 Gabčíkovo 

Zmena č.: 14 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizáci~ re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 14 

1 . Textová časť 
V Opise predmetu zákazky nie je uvažované s výmenou existujúcich rebríkov pri drážkach bitiev - Pri ich 
kontrole bolo zistené že veľká časť týchto rebríkov je korodovaná, poškodená vrátane poškodených, respektíve 
vytrhnutých úchytov. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj z hľadiska bezpečnosti prevadzky OBJ rozhodol riešiť tento 
stav výmenou rebrlkov celkom v počte 12 ks. Rebrík sa skladá z piatich častí dlžky 6 m. Celkovo sa jedná o 360 m 
rAhríkov nr~ 

V rámci v· men rebríkov ZH uvatuje i s očistením a náterom oceľových častí drážok rebríkov a horného olemovania 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa. 

3. Vplyv na zmluvnú cenu 

4. Vplyv na harmonogram prác 

Vplyv na úzlový bod 

Vplyv na Úzlový bod 

Vplyv na Úzlový bod 

Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia 

( X ) 

( ) 

( ) 
(X) 

( ) 
(X) 

( ) 
(x ) 

( ) 
(X) 

(X) 
( ) 

Áno 
Nie 

no 
Nie 

Áno 
Nie 

Ano 
Nie 

Áno 
Nie 

ino 

Nie 

vid. Príloha č. 4, 7 

uvle6ť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

wiesr zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

Príloha č. 1: Zápis z projednání zmén v rámci realizáci~ o dňa 16.03.2022 
Príloha č. 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydaním Pokynu ku Zmene - list 
STO č. 2867/2022 zo dňa 23.03.2022 
Prlloha č. 3: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydaním Pokynu ku Zmene - list 
STO č. 2868/2022 zo dňa 23.03.2022 
Prlloha č. 4: Cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2249 zo dňa 28.03.2022 
Príloha č. 5: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004888/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022 
Prlloha č. 6: Pokyn STO č. 41 - list STO č. 3010/2022 zo dňa 21 .04.2022 
Príloha č. 7: Doplnená cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2409 zo dňa 08.06.2022 
Prlloha č. 8: Vyjadrenie Objednávateľa - e-mail OBJ zo dňa 06.07.2022 
Prlloha č. 9: Doplnok č. 1 Pokynu STO č. 41 - list STO č . 3237/2022 zo dňa 08.07.2022 



~DOPRAVOPROJEKT~ 

® ~ ~~ SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory - 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/B, IČO : 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Praco isl1e1 

Dátum: 2 1 -04- 2022 
t----- --- - --- -

DORLIČ E N i' 
t----
Meno a podpis· 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Vás1H'h.......,~f-, 
list MTS č. 2249 
zo dňa 28.03.2022 

3010/2022 
·- - - - .. . Miesto I dátum 

Gabčlkovo, 21.04.2022 

Vec: Pokyn STO č. 41 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Dodávka a montáž nových 
rebríkov, Demontáž existujúcich rebríkov Očistenie, náter oceľových častí drážok 
rebríkov a olemovania hornej hran 

• Drážky a bitvy 
• ~ rmatúry muriva a zálievkové betóny 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt "Inovácia a modernizácia -
- re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele GabC1 ovo 

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizácie - medzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP ~ oženie Ponuky pred 
vydaním Pokynu ku zmene na Demontáž existujúcich rebríkov, dodávku a montáž nových 
rebríkov (list STO č . 2867/2022 zo dňa 23.03.~ Očistenie, náter oceľových častí 
drážok rebríkov a olemovania hornej hrany - ist STO č. 2868/2022 zo dňa 
23.03.2022). 
ZH listom č. 2249 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2898/2022 zo dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004888/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 41 

ku Zmene po-ľa odčl. 3.3 a 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci ykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.202 . z1a a H, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. List OBJ č. Z-004888/2022/2200 zo dňa 11.04.2022: Vyjadrenie Objednáva ~a il tu Zhotoviteľa č. 

2249 zo dňa 28.03.2022 - PONUKA NA ZMENU: Dodávka a montáž nových re~ríkov, demontáž 
existu'úcich rebrlkov, očistenie a náter oceľových časti drážok rebríkov a olemovania hornej hrany 

abitvy-
rmatúry muriva a zálievkové betóny 

1 
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Združenie VDG - Plavebné komory- 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/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 
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PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL 13 FIDIC 

'-,/. V o ,cfohospodárska 
v ý s t avb a 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 15 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

Inovácia a modernizácia 
a intenzity vodnej dopravy 

Metrostav, a.s. 

• - . . . - .. -
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017 /2300/3529 

re zvýšenie bezpečnosti 
abčíkovo 

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. 15, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 13. JÚL 2022 
Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa : 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č . 15 

Ing. Vladimlr Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 15 

1 x Zmenový listé. 15 

Podpis: 



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

'-,./ Vodohosp,odárska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O. BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Č:islo zmluvy: 

STO: 

Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 15 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Inovácia a modernizáci- re 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 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 11. JÚL 2022 

1. Obsah Zmeny: 

Podliatia strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Podliatia strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 19 182,00 EUR. 

3. Popis proj ektovaného stavu: viď Zmenový list č. 15 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 15 

5. Vplyv na cenu Diela: áno/ -A-ie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áRG I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 15 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčíkovo 

ZMENA 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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

č. 

zo dňa: 
15 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory- SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o .. Poprad 

Podstata zmeny: 

Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

asť:-.rmatúry muriva a betónové 

Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzaverov 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 

( ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvítafné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: { ) Odpočet EUR 
( x) Prípočet 19 182,00 EUR 
( ) Bez dopadu 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

Vplyv na postup prác: 

ZHOTOVITEĽ: 

Predstaviteľ Zhotoviteľ 

Dňa: 11. JÚL 1021 

Dňa: 11. JÚL, 2022 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúttovacích sadzbách 

( ) Ano 
( X) Nie 

Dňa: 11. JÚL 2022 



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

Zmena č. : 15 

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 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 15 

Pri kontrole vykonávania prác na objektoch regulačných uzáverov bolo zistené, že je potrebné vykonal' podliatie 
strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov. Vzhľadom na priestorové pomery medzi 
oplechovaním a pôvodným betónom Zhotoviteľ plánuje tieto práce realizovať vysoko reaktívnou dvojzložkovou 
tixitripnou silikátovou inektážnou živicou na báze polyurea. V Opise predmetu zákazky je 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 
or-rn<!:ah"1r m11rl\1g n:::.n11l~;c.núrh 11 .,.~'10r"t"\\I 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa. 

3. Vplyv na zmluvnú cenu (X) Ano vid. Príloha č. 3 

( ) Nie 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

( X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod 1 ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod 2 ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod 3 ( ) Áno uviesf zdôvodnenie 

(x ) Nie 

Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia (X) Ano uviesť Zdóvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č. 1: ,?ápis z projednání zmen v rámci realizácie „ zo dňa 16.03.2022 
Príloha č. 2: Ziadost' sm podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydanlm Pokynu ku Zmene- list 
STD č. 2861/2022 zo dňa 23.03.2022 
Príloha č. 3: Cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2250 zo dňa 28.03.2022 
Príloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004889/2022/22 00 zo dňa 11.04.2022 
Príloha č. 5: Pokyn STO č. 42 - list STD č. 301112022 zo dňa 21.04.2022 
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UJ vod11om ciir•h' "·'bCikovo„ 1----------------l 
Metros tav J.s. 

Dátum: 2 1 ·04- 2022 

D ORUČENÉ 

Meno a podpi 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Váš list zn. I zo dňa 
list MTS č. 2250 

Naša zn. 
3011/2022 

.. - - - .. . Miesto / dátum 
Gabčíkovo, 21.04 .2022 

zo dňa 28.03.2022 
1 

Vec: Pokyn STO č. 42 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Podliatie strateného 
debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov 

• 
rmatúry muriva a betónové konštrukcie 

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

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizáci~ edzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predloženi~ ed 
vydaním Pokynu ku zmene na Podliatie strateného debnenia armatúr muriva - list 
STO č. 2861/2022 zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2250 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2899/2022 zo dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004889/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 42 

ku Zmene po~ 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci ---vykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022. STO žiada ZH, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Priloha: 
1. List OBJ č. Z-004889/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022: Vyjadrenie Objednávateľa k listu Zhotoviteľa č. 

2250 zo dňa 28.03.2022 - e : Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr 
muriva re ulačn · ch uzávere 

• 

1 
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PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

'\..,/ Vodohospodár-ska 
výst avba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 16 

Stavba: Inovácia a modernizácia - re zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom d1e 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 . 16, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 1 ~- JÔL 2022 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č . 16 

Ing. Vladímlr Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 16 

1 x Zmenový list č. 16 

Podpis: 



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

\.....," V odo hospodárska 
v ý s tavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 16 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STO: 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

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

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

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 

Podliatia strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regu lačných uzáverov --2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

- strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverovmllll 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 19 182,00 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č . 16 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 16 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Rle 

6. Vplyv na l ehotu výstavby: áR-e I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 16 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčíkovo 

ZMENA 
v súlade s odčl. 13.1 . Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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

č. 

zo dňa: 
16 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory- SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 

Názov zmeny: 

Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

•••••••••••••asi': Armatúry muriva a zálievkové 

strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzaverov 

Podstata zmeny: 
Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzaverov 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvftaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 
(x) Pripočet 19182,00 EUR 
( ) Bez dopadu 

Zmena sa ocení: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

Vplyv na postup prác: 

Dňa: 11. JÚL 201 

Dňa: 11. JÚL 1.07.2 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) o 
( x) Nie 

as1a a na za a e 
podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

PROJEKTANT: 



Inovácia a modernizáci~re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zmena č. : 16 

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 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 
Zmena č. 16 

Pri kontrole vykonávania prác na objektoch regulačných uzáverov bolo zistené, že je potrebné vykonať podliatie 
strateného debnenia pôvodných armatúr muriva regulačných uzáverov. Vzhľadom na priestorové pomery medzi 
oplechovaním a pôvodným betónom Zhotoviteľ plánuje tieto práce realizovať vysoko reaktívnou dvojzložkovou 
tixitripnou silikátovou inektážnou živicou na báze polyurea. V Opise predmetu zákazky je 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 
Q„m~t(1r ml 1ri \J!:I ran, .,~rn,",rh l 176\IQrl"'t" 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa. 

3. Vplyv na zmluvnú cenu (X) no vid. Príloha č. 3 

( ) Nie 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) no uviesť zdôvodnenie 

(x) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

(x) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(x) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Áno uviesľ zdôvodnenie 

(x) Nie 

Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia ( x) Áno uviesť zdôvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č. 1: Zápis z projednánl zmén v rámci realizácie- o dňa 16.03.2022 
Príloha č . 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydanlm Pokynu ku Zmene - list 
STO č. 2862/2022 zo dňa 23.03.2022 
Príloha č. 3: Cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2250 zo dňa 28.03.2022 
Príloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004889/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022 
Príloha č. 5: Pokyn STO č. 43 - list STD č. 3012/2022 zo dňa 21 .04.2022 
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Dätum. 2 1 -04- 2022 
!---------- ------ -

DO RUČENÉ ------Mono a podpis 

Váš list zn. I zo dňa 
list MTS č. 2250 
zo dňa 28.03.2022 

Naša zn. 
3012/2022 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

1111111111 
Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Miesto / dátum 
Gabčíkovo, 21 .04.2022 

Vec: Pokyn STO č. 43 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Podliatie strateného 
debnenia ôvodn · ch armatúr muriva re ulačn 'ch uzáverov 

• 
• ~ rmatúry muriva a zálievkové betóny 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia -
1111111m?re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gab~ 

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizácie~ edzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predložen~ ed 
vydaním Pokynu ku zmene na Podliatie strateného debnenia armatúr muriva ---ist 
STO č. 2862/2022 zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2250 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2899/2022 zo dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004889/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 43 

ku Zmene po~ 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci --vykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022. STO žiada ZH, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. List OBJ č. Z-004889/2022/2200 zo dňa 11.04.2022: Vyjadrenie Objednávateľa k listu Zhotoviteľa č. 

2250 zo dňa 28.03.2022 • PONUKA NA ZMENU: Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr 
muriva re ulačn · ch uzávero 

• 

1 
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PRÍLOHA C28 FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

\...../' Vodo,hos pod.ä rs ka 
výstav ba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č.17 

Stavba: 

Zhotovite ľ: 

Číslo zmluvy: 

STO: 

lnováeia a modernizáci 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. 201 7/2300/3529 

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. 17, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 13. JÚL 2022 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riad iteľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 17 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 17 

1 x Zmenový list č. 17 

Podpis: 



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

\...,'' Vodohospodá~ska 
v ý s tavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveskä 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 17 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FlDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Člslo zmluvy: 

. . Inovácia a modernizáci 
a intenzity vodnej dopra ' ' -- ,. . . . .. -
Metrostav, a.s. 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

re zvýšenie bezpečnosti 
abčikovo 

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 priezvisko: 

Dátum vydania: 11. JÚL- 2022 

1. Obsah Zmeny: 

Obnova náteru protikoróznej o- hran PKO existu·úcich oceľových konštrukcii rámov 
nedotknutých v rámci výmeny 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Obnovy náteru protikoróznej - chran PKO existu·úcich oceľových konštrukcií rámov 
nedotknutých v rámci výmen 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 6 162,75 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č . 17 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 17 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I R-ie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: äAe I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 17 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom díele Gabčíkovo 

ZMENA 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratíslava 

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

č. 

zo dňa: 
17 

STAVEBNÝ DOZOR: Skupina dodávateľov: Združenie VDG - Pavebné komory - SD, 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, ESP Consult, s.r.o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 

konštrukcie 

Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT. a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

čast~rmatúry muriva a betónové 

Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

Podstata zmeny: 
Obnova náteru protikoróznej o~ júcich oceľových konštrukcii rámov 
nedotknutých v rámci výmeny-

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvftaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 
( x ) Prípočet 6 162,75 EUR 
( ) Bez dopadu 

Zmena sa oceni: ( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

Vplyv na postup prác: ( ) no 
(X} Nie 

Dňa: 

Dňa : 11. JOL LOťt. 



Inovácia a modernizáci~ re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zmena č . : 17 

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 Gabčíkovo 
Zmena č. 17 

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 nátermi nových armatúr. 
Na dokončenie obnovy náteru nadväzuje samotná montáž RU a dodatočné vykonanie PKO existujúcich armatúr 
muriva je nerealizovateľné z dôvodu možného poškodenia nových konštrukcii. Jedná sa o obnovu náteru PKO 
existujúcich armatúr muriva ktoré nie sú dotknuté výmenou RU v rámci 
objektu: časť rmatúry muriva a betónové konštrukcie. 
Vzhľadom na vyss,e uve ene o o nos a po re u vy onania naterov ezodkladne STD vydal Pokyn v predstihu prec;I 
vykonaním postupu pri Zmenách v zmysle Opisu predmetu zákazky pre ZoS. 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa. 

3. Vplyv na zmluvnú cenu (x} no vid. Pťfloha č, 3 

( ) Nie 

4. Vplyv na harmonogram prác ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Ano uviesť zdôvodnenie 

(X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Áno uviesť zdôvodnenie 

( X) Nie 

Vplyv na Úzlový bod ( ) Áno uviest' zdôvodnenie 

(x) Nie 

Zdôvodnenie 

5. Podporná dokumentácia ( x) no uvlesf zdôvodnenie 

( ) Nie 

Príloha č. 1: Zápis z proíednání zmén v rámci realizácie . zo dňa 16.03.2022 
Prlloha č. 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydaním Pokynu ku Zmene- list 
STO č. 2863/2022 zo dňa 23.03.2022 
Prfloha č. 3: Cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2251 zo dňa 28.03.2022 
Prlloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004887/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022 
Priloha č. 5: Pokyn STO č. 37 - list STO č. 2995/2022 zo dňa 20.04.2022 



l: ESP 
•Consult 

SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory - 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 22 000, IČ DPH: SK2020524770 
,, lflOV,ICl,I , •tť:f·•J!U!.!ti, d 

Prac tdtl< " '5.t'rnť l1ť1Jh't1Hľ,tJ ,! 1111 ·nnt vo m~ ou r;w, 

Dátum: 2 1 ·04- 2022 

D ORUČENÉ ---Meno a podpis: 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. I zo dňa 
list MTS č. 2251 

Naša zn. 
2995/2022 

Miesto / dátum 
Gabčikovo, 20.04.2022 

zo dňa 28.03.2022 

Vec: Pokyn STD č. 37 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Obnova náteru 
pr~tiko_ró~nej oc~ existujúcich oceľových konštrukcií rámov nedotknutých 
v ramc1 vymeny--

• 
rmatúry muriva a betónové konštrukcie 

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

STD na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizáci~ medzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predloženie Ponuky pred 
vydaním Pokynu ku zmene na Obnovu náteru protikoróznej ochrany (PKO) existujúcich 
oceľových konštrukcií rámov nedotknutých v rámci výmeny - list STD č. 2863/2022 
zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2251 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STD Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STD listom č. 2897/2022 zo, dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STD dostal od OBJ listom č. Z-004887/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STD, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STD vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 37 

ku Zmene p~ 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci ........ vykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022. STD žiada ZH, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového ľ u. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. List OBJ č. Z-004887/2022/2200 zo dňa 11.04.2022: Vyjadrenie Objednával r k listu Zhotoviteľa č. 

2251 zo dňa 28.03.2022 - PONUKA NA ZMENU: Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 
existujúcich oceľových konštrukcii rámov nedotknutých v rámci výmeny RU 

1 



~OPRAVOPROJEKT~ ®"(!Y SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory · 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/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

Na vedomie: 
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PRÍLOHA C28 FORMULÁR „ ZMENY" V SÚLADE S ČL 13 FIDIC 

\...," Vodo-hospodáll"'ska 
v ýsi:.avba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č.18 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

Inovácia a moderni2.ác 
a intenzity vodnej dopr 

Metrostav, a.s. 

1 

·'' ....... , --

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

re zvýšenie bezpečnosti 
abôíkovo 

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. 18, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 13. JÚL,1022 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa : 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 18 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 18 

1 x Zmenový list č. 18 



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

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 18 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

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

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

Obnova náteru protikoróznej ochran 
nedotknutých v rámci výmeny 

Pod pi 

2. 'STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Obnovy náteru protikoróznej ochran PKO existu·úcich oceľových konštrukcii rámov 
nedotknutých v rámci výmen 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 8 217,00 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 18 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 18 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Rie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áAe / nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 18 



Projekt: 
Inovácia a modernizáci~ re zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčíkovo 

ZMENA č. 18 
v súlade s odčl. 13.1. Zmluv o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ : Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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 Consult, s.r.o., Šamorín, 
Survey plus, s.r.o., Poprad 

e ny 

Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

čast':~rmatúry muriva a zálievkové 

Obnova náteru protikoróznej ochrany (PKO) 

Podstata zmeny: 
Obnova náteru protikoróznej ~ júcich oceľových konštrukcii rámov 
nedotknutých v rámci výmen._........ 

Zmenu vyvolal: ( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

DJ'\a: 

Dňa: 11. JOL 'LUľi. 

Vedúci STD 

Dr'la: 1 t JÚL 'Lffll 

( x) Prípočet S. 217,00 EUR 
( ) Bez dopadu 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Ano 
(X) Nie 

me nou zmenou su as1a a na za a e to o 
podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

11. JÚL 2022 



Inovácia a modernizáci- pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom die e a c, ovo 

Zmena č. : 18 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 18 

. extova cas 
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 vykonané súčasne s opravnými nátermi nových armatúr. 
Na dokončenie obnovy náteru nadväzuje samotná montáž RU a dodatočné vykonanie PKO existujúcich armatúr 
muriva je nerealizovateľné z dôvodu možného poškodenia nových konštrukcii. Jedná sa o obnovu náteru PKO 
existujúcich armatúr muriva re ulačných uzáverov toré nie sú dotknuté výmenou RU v rámci 
objektu: čast Armatúry muriva a zálievkové betóny. 
Vzhľad onania náterov bezodkladne STO vydal Pokyn v predstihu pred 
vykonaním postupu pri Zmenách v zmysle Opisu predmetu zákazky pre ZoS. 

2. Vvkresová časť 
Neprikladá sa. 

p yv na zm uvnu cenu 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

umentac a 

( x) no 
( ) Nie 

( ) no 
(x) Nie 

( ) Ano 
(X) Nie 

( ) Ano 
(x) Nie 

( ) Ano 
(X) Nie 

( x) Ano 
( ) Nie 

vid. Príloha č. 3 

uviesť zdôvodnenie 

u\~esr zdôvodnenie 

UIIÍe$ť zdôvodnenie 

ulfiesľ zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

Príloha č. 1: Zápis z projednání zmen v rámci realizáci zo dňa 16.03.2022 
Príloha č. 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydanlm Pokynu ku Zmene - list 
STO č. 2864/2022 zo dňa 23.03.2022 
Prlloha č. 3: Cenová ponuka Zhotoviteľa - list MTS č. 2251 zo dňa 28.03.2022 
Prlloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004887/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
Prlloha č. 5: Pokyn STO č. 38 - list STO č. 2996/2022 zo dňa 20.04.2022 



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

® ~ SURVEY PLUS 

Združenie VOG • Plavebné komory - 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/B, IČO: 313 22 OOO, I Č DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 
,., nov.H ,., ., moc ťt1111.1n. 

pre tvYicn1i.? bt.!lf>tJLnu,,li ., 111 011 y \'< 41w1 uµ,"vv 
ntt vod11um d,f'k' ( ,,Ulikov:..,"' 

Mctrostav a. s. 

Dátum: 2 1 ·04- 2022 

D O RUČENÉ -----Meno a podpis 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list~-1---MM.-
list MTS č. 2251 2996/2022 

Miesto / dátum 
Gabčíkovo , 20.04.2022 

zo dňa 28.03.2022 

Vec: Pokyn STD č. 38 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Obnova näteru 
protikoróznej ochran PKO existujúcich oceľových konštrukcií rámov nedotknutých 
v rámci výmeny 

• 
rmatúry muriva a zálievkové betóny 

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

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizácie m,edzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022 požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predloženie Ponuky pred 
vydaním Pokynu ku zmene na Obnovu náteru protikoróznej o~O) existujúcich 
oceľových konštrukcií rámov nedotknutých v rámci výmeny - (list STO č. 
2864/2022 zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2251 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2897/2022 zo, dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004887/202212200 zo dňa 11 .04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 38 

ku Zmene podľa podčl. 3.3 a 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci vykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022. STO žiada ZH, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. List OBJ č. Z-004887/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022: Vyjadrenie Objednávateľa I s I Zhotoviteľa č. 

2251 zo dňa 28.03.2022 - PONUKA NA ZMENU: Obnova náteru protikorózne) o'chrany (PKO) 
existujúcich oceľových konštrukcií rámov nedotknutých v rámci výmeny RU 

• 
• Armatúry muriva a zálievkové betóny 

1 
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PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

V'vodohospodá~ska 
V ý:st c;IV b ii;!! 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 19 

Stavba: Inovácia a modernizácia 
a intenzity vodnej dopravy ol :,: • • 

Zhotoviteľ: Metrostav, a.s. 
Koželužskä 2450/4, 180 00 Praha 8 

Číslo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

• re zvýšenie bezpečnosti 
abčíkovo 

STO: 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 . 19, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 1 3. JOL .1012 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyj ad ren ie Objednávateľa : 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 19 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 19 

1 x Zmenový list č. 19 



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

\..,_/ Vodo has podá li'S ka 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Císlo zmluvy: 

STO: 

Vydaný STO: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 19 
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 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 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 11. JÚL· 1071. 

1. Obsah Zmeny: 

Oprava 1 O ks stavajúcich oceľových konštrukcií bitiev n 
- . . - •• 1 bu bitvy v rámci objekt Drážky a bi 

• K bitvy . 

2. STD navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

~ desiatich kusov stavajúcich oceľových konštrukcii bitiev na 
... vykonanie skúšky pohybu bitvy v drážke. 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 86 062,09 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 19 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 19 

5. Vplyv na cenu Diela: áno/ A-ie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áA-0 I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 19 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia •••••• l,re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 
vodnom diele Gabčíkovo 

ZMENA 
v súlade s odčl. 13.1. Zmlu o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTJ E: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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

č . 
zo dňa: 

19 

STAVEBNÝ DOZOR: 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 

Podstata zmeny: 
Oprava 1 O ks plávajúcich bitiev n 
drážke. 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

skúška pohybu bitvy v 

( x ) Objednávateľ 
( } Zhotoviteľ 
( } Nepredvítaľné fyzické podmienky 

( } Odpočet 
( x) Prípočet 
( ) Bez dopadu 

EUR 
86 062,09 EUR 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x} dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Ano 
( X) Nie 

cas n c1 vystav y s pre metnou zmenou su as1a a na z a e 
vykonanie predmetnej zmeny podľa podčl 13.1 a 3.3 VZP a OZP. 

Predstaviteľ Zhotoviteľ 

Dňa: 1 t JÚL 2022 

Dňa: 

Dňa: 



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

Zmena č.: 19 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizácia 

. extov cast 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 
Zmena č. 19 

V rámci technického riešenia objektu v zmysle Opisu predmetu zákazky 
uvažované s osadenfm nových bitiev na o vytiahnutí, demontäži a kontrole 
stavajúcich oceľových konštrukcii bitiev na sa konštatovalo, že stavajúce bitvy sú už v 
nevyhovujúcom stave a je nevyhnutná ich oprava vrátane obnovy protíkoróznej ochrany (PKO). Nakoľko v Opise 
predmetu zákazky nie je uvedená požiadavka na realizáciu a ani na opravu pôvodných oceľových konštrukcií bitiev na 

rátane obnovenia PKO si Objednávateľ vyžiadal cenovú ponuku od Zhotoviteľa na doplnenie 
enie a ochranný náter PKO stavajúcich oceľových konštrukcií bitiev na keďže 

v čase vypracovania Opisu predmetu zákazky to stav desiatich stavajúcich oceľových konštrukcii bitiev nimllll!I 
evyžadoval a mali byť osadené naspäť pôvodné bitvy bez revízneho z-· sahu. Zhotoviteľ redložil 

cenovú ponuku v ktorej uvažuje s opravou stavajúcich oceľových konštrukcií bitiev n skúškou 
._ - •- · ,1- •• •- !L - .• 4 . 1 ... .:.:.t1 • • 

Rozsah opravy telesa bitvy zahŕňa demontáž pohyblivých častí, vizuálnu kontrolu všetkých zvarových spojov, skúšku 
tesnosti plavákov, kontrolu všetkých pohyblivých častí vrátane výmeny ich ložísk, opieskovanie, nový náter PKO, 
vvmenu sooiovacieho materiálu a wmenu tesniacich oumowch oásov. 

2. Vvkresová časť 
Neprikladá sa. 

p yv na zm uvnu cenu 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

(X) 
( ) 

( ) 
( X) 

( ) 
(X) 

( ) 
(X) 

( ) 
( X) 

no vid. Príloha č. 3 

Nie 

rno uviesť zdóvodnenle 

Nie 

Ano uvíesť zdóvodnenie 

Nie 

Ano uviesť zdôvodnenie 

Nie 

Ano uviesf zdôvodnen·e 

Nie 

O umentac1a X ) Ano uviesť zdôvodneníe 

( ) Nie 

Príloha č. 1: Zápis z projednání zmen v rámci realizácie - o dňa 16.03.2022 
Prlloha č. 2: 2:iadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydanlm Pokynu ku Zmene- list 
STO č. 2865/2022 zo dňa 23.03.2022 
Prlloha č. 3: Ponuka na Zmenu - list MTS č. 2252 zo dňa 28.03.2022 
Príloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004890/202.2/2200 zo dňa 11 .04.2022 
Prlloha č. 5: Pokyn STO č. 39 - list STO č. 2997/2022 zo dňa 20.04.2022 



~DOPRAVOPROJEKT~ 

® ~ SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory· 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 I, Oddiel: Sa, 

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

Dátum 2 1 -04- 2022 

D O R IJ Č E N É 
r:-:-----
Meno a podpis 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

Predstav1te Z otov1teľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš lis zn. žo 
list MTS č. 2252 
zo dňa 28.03.2022 

2997/2022 
Miesto / dátum 

Gabčíkovo, 20.04.2022 

Vec: Pokyn STO č. 39 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Oprava 10 ks bitiev na 

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

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizácielllllll,edzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP y ie Ponuky pred 
vydaním Pokynu ku zmene na Opravu 1 O ks bitiev n st STO č. 
2865/2022 zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2252 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2896/2022 zo dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004890/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 39 

ku Zmene po~ 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci ........ ykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022. STO žiada ZH, aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Príloha: 
1. Ust OBJ č. Z-004890/2022/2200 zo dňa 11.04.2022: Vyjadrenie Objedn 

2252 zo dňa 28.03.2022 • PONUKA NA ZMENU: Oprava 10 ks bitiev na 
a náter oceľových časti drážok bitiev 10 ks a skúška pohybu bitvy v drážke 

• 

1 



............. DOPRAVOPROJEK~ 

® ~ SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory· 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/B, IČO: 313 22 000, Ie'. DPH: SK2020S24770 

Pracovisko: 

2 



PRÍLOHA C2B FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

~ Vodo,hospodát"'ska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 20 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STO: 

Inovácia a r'ňodernizácia ré zvýšénie be~pečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 

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

Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 201 7/2300/3529 

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. 20, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

13. JÚL.2022 
Dátum: 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 20 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 20 

1 x Zmenový list č. 20 

Podp 



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

V Vodohos po,d .á r -ska 
v ý stavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 20 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 .Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: Inovácia a modernizácia,~,~--:re zvýšenie bezpečnosti 
a íntenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e Gabčíkovo 

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

Číslo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotovite ľ 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 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydan ia: 

1. Obsah Zmeny: 

~ náter stavajúcic~ odiacich armatúr drážok bitiev na 
--v rámci objektu ..... Drážky a bitvy-časť 

muriva a zálievkové betóny. 

2. STO nav rhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Očistenie a náter stava·úcich oceľových vodiacich armatúr desiatich drážok bitiev na-

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 117 105,33 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 20 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 20 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I f\.ie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áM I nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 20 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
vodnom diele Gabčíkovo 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA 
v sú lade s odčl. 13.1. Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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

č. 

zo dňa: 
20 

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 

rmatúry muriva a zálievkové betóny 
vých vodiacich armatúr desiatich drážok bitiev na 

( x ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvitaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

Dr"la: 

( x) Prípočet 117 105,33 EUR 
( ) Bez dopadu 

{ ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
{ ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

{ ) Ano 
(X) Nie 

Dr"la: 11. JÚL 2022 



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

Zmena č.: 20 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizáci 

. extova as 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 
Zmena é. 20 

V rámci objekt Ie Opisu predmetu zákazky uvažované s výmenou 
všetkých drážok bitiev na Po v;itvorenl veľkého suchého doku a vykonaní 
kontroly stavajúcich oceľových vodiacich armatúr drážok bitiev na a konštatovalo, že oceľové 
konštrukcie drážok sú už v nevyhovujúcom stave a je nevyhnutné ich vyspravenie vrátane obnovy PKO. Nakoľko v 
Opise predmetu zákazky nie je uvedená požiadavka na realizáciu a ani na vyspravenie pôvodných drážok n 

rátane obnovenia protikoróznej ochrany (PKO), k~ ovania Opisu predmetu za az y 
to stav stavajúcich oceľových vodiacich armatúr drážok bitiev né41111111111111 nevyžadoval. Vzhľadom na túto 
skutočnosť Objednávateľ vyžiadal cenovú ponuku od-hotoviteľa na do lnenie rozsahu prác o očistenie a náter 
oceľových častí stavajúcich armatúr drážok bitiev na hotoviteľ predložil cenovú onuku v ktorej 
uvažu'e s očistením a náterom oceľov·ch časti stava uc1c arma ur r zok bitiev na 
2. Vvkresová časť 
Neprikladá sa 

p yv na zm uvnu cenu 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

(x) 
( ) 

( ) 
(X) 

( ) 
(X) 

( ) 
( X) 

{ ) 
(X) 

Ano viď. Pnloha č. 3 

Nie 

no uviesť zdôvodnenie 

Nie 

Ano uviesf Z4ôvodnenle 

Nie 

Ano uviesľ zdôvodnenie 

Nie 

Ano uviesť zdôvodnenie 

Nie 

( X ) Ano uviesr zdô11od11enie 

( ) Nie 

Príloha č. 1: Zápis z projednání zmen v rámci realizáci~ o dňa 16.03.2022 
Príloha č. 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZ~ loženie Ponuky pred vydaním Pokynu ku Zmene -
list STD č. 2866/2022 zo dňa 23.03.2022 
Príloha č. 3: Ponuka na Zmenu - list MTS č. 2252 zo dňa 28.03.2022 
Priloha č. 4: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-004890/202212200 zo dňa 11 .04.2022 
Priloha č. 5: Pokyn STO č. 40 - list STO č. 2998/2022 zo dňa 20.04.2022 



~DOPRAVOPROJEKT~ 

® "(JC)' SURVEY PLUS 

Zdruienie VDG - Plavebné komory - SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava -
mestská časť Nové Mesto 832 03, spoločnosť zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 

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

Pracovisk • Inovácia :1 motlťrnl1;íc1,1 1 
pre l VYSCílll' W/l)Cf.;UU' lt. ,1 IHlr·~tUy VO< ih'J Ot>pr,wy 
___ n_a _vo_dnoin (lu'lt• ( 1bl:i>:,;vo" 

Mcträši;~ 'a~---
Datum: 2 1 -04- 2022 

___ DORIIČE . 1 
Meno a podpis . 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka .._ 
Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. I zo dňa Naša zn. 
list MTS č. 2252 2998/2022 

·- ... - - ·· - Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 20.04.2022 

zo dňa 28.03.2022 

Vec: Pokyn STO č. 40 podľa podčl. 3.3 Pokyny VZP a OZP - Očistenie a náter 
ocefov • ch častí drážok bitiev 1 O ks a skúška pohybu bitvy v drážke 

• 
rmatúry muriva a zálievkové betóny 

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

STO na základe zápisu z prerokovania Zmien v rámci realizácie - medzi OBJ a ZH zo 
dňa 16.03.2022, požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predloženie Ponuky pred 
vydaním Pokynu ku zmene na Očistenie , náter oceľových častí drážok bitiev 1 O ks a skúšku 
pohybu bitvy v drážke (list STO č. 2866/2022 zo dňa 23.03.2022). 
ZH listom č. 2252 zo dňa 28.03.2022 predložil OBJ a STO Ponuku, v ktorom sa odvoláva na 
prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 2896/2022 zo dňa 
29.03.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004890/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 40 

ku Zmene podľa podčl. 3.3 a 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci ~ ykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej 
dňa 28.3.2022~ aby predložil na odsúhlasenie návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Prlloha: 
.. .. :. .. • 1 •• 1. Ust OBJ č. Z-004890/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022: Vyjadrenie Objed 

2252 zo dňa 28.03.2022 - PONUKA NA ZMENU: Oprava 10 ks bitiev n 
a náter oceľo · ch časti drážok bítiev 10 ks a skúška pohybu bitvy v drážke 

. . víteľa č. čistenie 

• 

1 



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

® "<l>" SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory- SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, Bratislava -
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Vložka č. 378/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020S24770 

Pracovisko: 

Na vedomie: 
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PRÍLOHA C28 FORMULÁR „ZMENY" V SÚLADE S ČL. 13 FIDIC 

'-.,.../ Vodohos po·d .á l!"S ka 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 21 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STD: 

Inovácia a modernizácia re 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. 21 , ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 
podmienok 

Dátum: 1 l JÚL·1012 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyj adrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 21 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 21 

1 x Zmenový list č. 21 



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

V Vodohospod.árska 
výstdvba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 21 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

Inovácia a modernizácia 
a intenzity vodnej dopravy 

Metrostav, a.s. 

~ 

• • 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ č. 2017/2300/3529 

• re zvýšenie bezpečnosti 
Gabčíkovo 

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 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: Pod 

Dátum vydania: 1 t JÚL.1022 
1. Obsah Zmeny: 

Aktualizácia Rozkladu cien stavebných objektov z 07/2019. 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Prerozdelenie ceny prác v Rozpočte nižšie uvedených stavebných objektov: 

• rmatúry muriva a zálievkové 

• ~ ynamická ochrana pre-asť: 1-43.S0_ 1133 Armatúry 
muriva a zálievkové betóny. 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 0,00 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 21 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 21 

5. Vplyv na cenu Diela : áAe / nie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áAe I níe 

7. Prílohy: Zmenový list č. 21 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
diele Gabčíkovo 

ZMENA 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom 

č. 21 
v súlade s podčl. 13.1. Zmlu o Dielo zo dňa: 

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 - 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 

Aktualizácia Rozkladu cien stavebných objektov z 07/2019 

Podstata zmeny: 
tavebných objektov: 

betóny 

rmatúry muriva a zálievkové betóny 
Dynamická ochrana pred-čas~rmatú,y muriva a zálievkové 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

Predstaviteľ Zhotovit 

Dňa: 

Dňa: 11. JOL 2\tľl 

( ) Objednávateľ 
( ) Zhotoviteľ 
( x) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

( ) Odpočet: 

( ) Prípočet: 
( x ) Bez dopadu: 

Odpočet S0 _ 11 33: 
Prípočet S0 _ 1113: 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 

EUR 
EUR 

113 744,00 EUR 
113 744,00 EUR 

( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Ano 
(X) Nie 

Hlavný inžinier projektu 

Dňa: 

11. JÚL-1011 



Inovácia a modernizáci re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Zmena č. : 21 

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 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 21 

V Rozklade cien SO z 07/2019 pri objekt rmatúry muriva a zálievkové betóny je omylom priradená 
cena za dodávku a montáž konštrukcie a zariadenf, pričom v Opise predmetu zákazky je síce takýto objekt uvedený v 
objektovej skladbe, ale nie je k nemu uvedený žiadny popis požadovaných prác a v DRS je tento objekt označený ako 
neobsadený. Na druhej strane v prípade objekt matúry muriva a zá~ došlo z dôvodu 
nepredvitaľných fyzických podmienok k zmene c ni o ne enia zakotvenia ložís~ o si vyžiadalo 
zväčšenie predpokladaného rozsahu búracích a betonárskych prác a malo aj vplyv na HMG prác. 
Na základe uvedených skutočností došlo k revízii Rozkladu cien SO z 07/2019, kedy jednotková cena ob'ektu 

Armatúr muriva a zálievkovych betónov v hodnote 113 744,00 € bude presunutá do objekt 
rmatúr muriva a zálievkovvch betónov a bude rozdelená nasledovne: 

1/ do položky "Demontáž konštrukcie a zariadení" v hodnote: 56 872,00 €, 
21 do položky "Dodávka a montáž konštrukcie a zariadení'' v hodnote: 58 872,00 €. 

2. Výkresová časť 
Neprikladá sa. 

3. Vplyv na zmluvno cenu Diela 

4. Vplyv na harmonogram prác 

Vplyv na úzlový bo 

Vplyv na Úzlový bo 

Vplyv na Úzlový bo 

Zdôvodnenie 

5. Podporná do kumentácia 

( ) 
(X) 

( ) 
( X) 

( ) 
(x) 

( ) 
(x) 

( ) 
(X) 

( ) 
(x) 

no 
Nie 

no 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesr zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 



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

~ \/odohospodáli'ska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 22 

Stavba: Inovácia a modernizáci • • re zvýšenie bezpeônosti 
e abčíkovo a intenzity vodnej dopra y • • 

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

Císlo zmluvy: Objednávateľ č. 
Zhotoviteľ 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 

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh 
Pokynu na Zmenu č. 22, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: ' 3. JÚL,1011 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 22 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 22 

1 x Zmenový list č. 22 

Podpis: 



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

~ Vodohospodáli's ka 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 22 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Čís lo zmluvy: 

STO: 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

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 

Po 

Doplnenie stavajúcich čapov hydraulických valcov o nalisované vložky. 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

Doplnenie stavajúcich čapov hydraulických valcov dolných vrät o nalisované vložky. 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 6 964,40 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 22 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 22 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I Aie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áoo f nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 22 



Projekt 
Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 

ZMENA 
v súlade s podčl. 13.1. Zmluv o Dielo 

ZMLUVA O DIELO č.: 

ROZHODNUTIE: 

OBJEDNÁVATEĽ: 

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, 180 00 Praha 8 

č. 

zo dňa: 
22 

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 

Hydraulický systém 
Doplnenie stavajúcich čapov hydraulických valcov o nalisované vložky 

Podstata zmeny: 
Doplnenie stavajúcich čapov hydraulických valcov dolných vrát o nalisované vložky 

Zmenu vyvolal: ( ) Objednávateľ 
( x ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: ( ) Odpočet EUR 

Zmena sa ocení: 

Vplyv na postup prác: 

Dňa: 

y .. • .. 

Dňa: 

( x ) Prípočet 6 964,40 EUR 
( ) Bez dopadu 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( ) Ano 
( X} Nie 



Inovácia a modernizácia- a zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 
dopravy na vodnom diel~ 

Zmena č. : 22 

OBSAH: 

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



Inovácia a modernizácia e zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
Zmena č. 22 

. extova cast 
Zhotovi-ľ ri n ážnych prác na valcoch dolných vrát dňa 21.01.2022 zistil nesúlad priemeru čapov na 
valcoch proti Opisu predmetu zákazky (ďalej len .OPZ"), r- í oproti valcom na - Vo 
výkresoveJ l'.lcii ktorá je prílohou OPZ je uvedený priemer čapu istená skutočnosť ;eii••• 
Tento nesúlad bol riešený s zodpovedným projektantom a zástupcami Objednávateľa a došlo k návrhu projektanta 
k riešeniu kde by boli stávajúce čapy doplnené o nalisované vložky. Toto riešenie bolo emailovo schválené 
zástupcami Objednávateľa . 

2. Vvkresová časť 
Neprikladá sa 

p yv na zm uvnu cenu 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

umentac,a 

(x) Ano 
( ) Nie 

( } no 
(X) Nie 

( ) Ano 
(X) Nie 

( ) Ano 
(X) Nie 

( ) Ano 
(X) Nie 

( x) Ano 
( ) Nie 

Príloha č. 1: Oznámenie o Nároku č . 34 - list MTS č. 2121 zo dňa 08.02.2022 

viď. Póloha č. 3 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

U\liesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviest zdôvodnenie 

Prlloha č. 2: Žiadosť STO podľa 13.3 VZP a OZP o predlo.ženie Ponuky pred vydaním Pokynu ku zmene - list STO 
č. 2776/2022 zo dňa 28.02.2022 
Prlloha č. 3: Ponuka na Zmmenu - list MTS č. 2180 zo dňa 03.03.2022 
Príloha č. 4: Zápis z projednání zmén v rámci realizáci-dňa 16.03.2022 
Prlloha č. 5: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-O 22/2200 zo dňa 24.03.2022 
Prlloha č. 6: Pokyn STO č . 34 - list STO č. 2906/2022 zo dňa 30.03.2022 



............... DOPRAVOPROJEKT~ ®"(JCY 1 ESP 
Consult 

~ ;::. SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory· SD zastúpené spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, Brat islava -
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: 

· - Motrostav a.s. 

>1\hmt 3 O ·03- 2022 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

. . - - .... Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 30.03.2022 

I y systém 

VZP a OZP - Doplnenie stavajúcich 
nalisované vložky 

· stavebnotechnického dozoru pre projekt "Inovácia a modernizácia 
re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" 

ZH pri demontážnych prácach na valcoch dolných vrát dňa 21 .01 .2022 zistil nesúlad 
priemeru čapov na valcochllllllllmllllloproti Opisu predmetu zákazky. Vo · ·kresove· 
dokumentácií, ktorá je prí-ohou O isu predmetu zákazky je uvedený priemer čap 
a zistená skutočnosť je Tento nesúlad bol dňa 21.01 .2022 ri 
zodpovedným projektantom a zas upcam~ rojektant navrhol doplnenie 
stavajúcich čapov hydraulických valco\Jmllllllllllll o nalisované vložky s čím 
zástupca OBJ súhlasil (e-mail zo dňa 21.01.2022). 
ZH listom č. 2180 zo dňa 03.03.2022 predložil OBJ a STO ponu 
potrebných na doplnenie stavajúcich čapov hydraulických valco 
o nalisované vložky. Túto ponuku predložil v zmysle podčl. 13.3 V a a pri oz1 aJ 
príslušnú cenovú ponuku. STO predmetnú ponuku ZH postúpil listom č. 2807/2022 zo dňa 
04.03.2022 TDO na vyjadrenie. Dňa 30.03.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-
004194/2022/2200 zo dňa 24.03.2022 Vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada 
STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe 
uvedeného STO vydáva ZH 

ZH v rám 
valcov 
03.03.2022. 

Pokyn č. 34: 

vykoná aj práce „Doplnenie stavajúcich čapov hydraulických 
o nalisované vložky" podľa jeho ponuky v liste č. 2180 zo dňa 

Vykonanie predmetných prác v rámci ZoD bude riešené v zmysle čl. 13 VZP a OZP cestou 
administrácie Zmenového listu, ktorý bude po jeho schválení OBJ zahrnutý do dodatku ZoD. 
V tejto súvislosti STO žiada ZH, aby predložil návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 



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

® ~ l: ESP 
•Consult 

SURVEY PLUS 

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

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

Pracovisko: 

Príloha: 
1. Ust OBJ č. Z-004194/2022/2200 zo dňa 24.03.2022: Vyjadre 

2180 zo dňa 03.03.2022 - Ponuka na Zmenu - Čapy na valcoc 
.. ·· ···--··. Zhotoviteľa č. 

2 



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

~ - Vodohos podá ~ska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 23 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Číslo zmluvy: 

STD: 

Inovácia a modernizácia re 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., 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. 23, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl. 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 1 '3. JOt.1011 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa: 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 23 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 23 

1 x Zmenový list č . 23 

Podpis: 



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

\..,.../" Vodohos podá fL:ska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 23 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

Stavba: Inovácia a modernizáci:!!!!!!11!1'{9 zvýšenie bezpečnosti 
a intenzity vodnej dopravy na vo nom 1e e abčíkovo 

Zhotoviteľ : Metrostav, a.s. 
Koželužskä 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 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: Pod 

Dátum vydania: \ 1. JÚL 1021 
1. Obsah Zmeny: 

Sanácia dilatačných a pracovných škár výtokového objektu (kanál 8x8). 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

nia utesnenia priesakov vody vo výtokovom kan · šachtami 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 284 002,05 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 23 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 23 

5. Vplyv na cenu Diela: áno IA-ie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby: áflG / nie 

7. Prílohy: Zmenový liste. 23 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
vodnom diele Gabčikovo 

re zvýš~nie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA č. 23 
v súlade s odčL 13.1. Zmtu o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č. : 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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

ilatácie 
ých a pracovných škár výtokového objektu 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena sa ocení: 

Vplyv rna postup prác: 

( ) Objednávateľ 
( x ) Zhotoviteľ 
( ) Nepredvítaľné fyzické podmienky 

( ) Odpočet EUR 
( x ) Prfpočet 284 002,05 EUR 
( ) Bez dopadu 

( ) sadzby a ceny zo súpisu položiek 
( ) na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
( x ) dohodnutá cena 
( ) práce v hodinových zúčtovacích sadzbách 

( } no 
(X) Nie 



Inovácia a modernizácia 
dopravy na vodnom die 

1. Textová časť 
2. Výkresová časť 

:. . . ~ . ' . 

3. Vplyv na zmluvnu cenu 
4. Vplyv na harmonogram prác 
5. Podporná dokumentácia 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

Zmena č. : 23 

OBSAH: 



Inovácia a modernizácia 

. extova cas 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčlkovo 

Zmena č. 23 

Zhotoviteľ v rámci každodenn · ch ranných d ispečing··· dal dňa 18.01 .2022 zástupca TDO o zainjektovaníe 
priesaku vody n odpadového kanál dôvodu prítoku veľkého množstva vody cez dilatácie do 
priestoru pracoviska Zhotoviteľa . 
Dňa 14.02.2022 Zhotoviteľ obdržal list STD č. 2730/2022 s žiadosťou o predloženie Ponuky pred vydaním Pokynu 
ku Zmene. 

2. Vvkresová časť 
Neprikladá sa 

p yv na zm uvnu cenu 

4. 

Vplyv na Uzlový bo 

Vplyv na Uzlový bo 

Vplyv na Uzlový bo 

umen ac,a 

(x} 
( ) 

( ) 
(x) 

( ) 
(X ) 

( ) 
(X) 

( ) 
(X) 

(X) 
( ) 

Ano 
Nie 

no 
N1ie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

A110 

Nie 

vid. Príloha č. 5 

uviesl' zdôvodnenie 

uviesť zdôvodneníe 

uviesr zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

Príloha č . 1: Požiadavka TDO o vyžiadanie cenovej ponuky STO od Zhotoviteľa - e-mail zo dňa 11 .02.2022 
Príloha č . 2: Žiadosť STO podľa podčl. 13.3 VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydanlm Pokynu ku zmene -
list STO č. 2730/2022 20 dňa 14.02.2022 
Prlloha č. 3: Ponuka na Zmenu - list MTS č. 21 35 zo dň • .2022 
Prlloha č. 4: Zápis z projednánf zmen v rámci realizácie o dňa 16.03.2022 
Príloha č. 5: Ponuka na Zmenu - Aktualizácia - list MTS . zo dňa 17.03.2022 
Príloha č. 6: Stanovisko Objednávateľa - list OBJ č . Z-004891/2022/2200 zo dňa 11.04.2022 
Príloha č. 7: Pokyn STO č . 35 - list STO č. 2982/2022 20 dňa 13.04.2022 



~OPRAVOPROJEKT~ 

® ~ l: ESP 
•Consult e:i~ SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory · 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/B, 1<'.o: 313 22 OOO, Ie'. DPH: SK2020524770 

Pracovis ko: 

°?he V'"1irl : 
1 3 -04- 20 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 
Bratislava 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Váš list zn. I zo dňa 
list MTS č.2214 

Naša zn. 
2982/2022 

e .. - - '"' II „ Miesto I dátum 
Gabčikovo, 13.04.2022 

zo dňa 17.03.2022 

Vec: Pokyn STO č. 3~dčl. 3.3 Pok 
vo výtokovom kanáli--za šachtami 

• Sanácia porúch betónových konštrukci 

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

STO listom č. 2730/2022 zo dňa 14.2.2022 požiadal ZH, aby predložil Ponuku pred vydaním 
ok nu ku Zmene odľa odčl. 13.3 VZP a OZP na vykonanie sanácie priesakov v priestore 

ZH listom č. 2135 zo dňa 15.02.2022 predložil Ponuku 
s názvom Dilatačné a pracovné šká~ o výtokovom kanáli 8x8. STO predmetnú 
ponuku postúpil listom č. 2740/2022 z~ 2.2022 OBJ/TDO na vyjadrenie. 
Dňa 16.03.2022 sa uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami OBJ a ZH vo veci prerokovania 
zmien prichádzajúcich do úvahy v rámci realizácie ~ áklade požiadavky OBJ 
vznesenej v Zápise z prerokovania zmien v rámci rea~ o dňa 16.03.2022, STO 
požiadal ZH v zmysle podčl. 13.3. VZP a OZP o predloženie Ponuky pred vydaním Pokynu 
ku zmene. 
ZH listom č. 2214 zo dňa 17.03.2022 predložil OBJ a STO aktualizovanú Ponuku, v ktorom 
sa odvoláva na prerokovanie záležitosti medzi OBJ a ZH dňa 16.3.2022. STO listom č. 
2932/2022 zo dňa 04.04.2022 požiadal OBJ o vydanie jeho stanoviska k predmetnej Ponuke 
na Zmenu. 
Dňa 12.04.2022 STO dostal od OBJ listom č. Z-004891/2022/2200 zo dňa 11 .04.2022 
vyjadrenie, že OBJ ponuku ZH schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn ZH na vykonanie 
prác podľa predmetnej ponuky ZH. Na základe uvedeného STO vydáva Zhotoviteľovi 

Pokyn č. 35 

ku Zmene podľa podčl. 3.3 a 13.3 VZP, pričom predmetom Zmeny bude realizácia naviac 
prác v rámci vykoná podľa predmetnej aktualizovanej ponuky predloženej dňa 
17.3.2022. STO žiada ZH, aby predložil na o · · · 

S pozdravom 

1 



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

® ~ l: ESP 
•Consult 

SURVEY PLUS 

Združenie VDG • Plavebné komory - 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/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

Príloha: 
1. List OBJ č. Z-004891/2022/2200 zo dňa 11 .04„ ovisko Objed- k PONUKE NA ZMENU: 

Utesnenie priesakov vody vo výtokovom kanál a š. ýtoky 
• - Sanácia porúch betónovyc on rukcil 

2 



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

'Ii. -:-' 
~~ Vodolhospodál!"ska 

výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Protokol o prerokovaní Pokynu na Zmenu č. 24 

Stavba: 

Zhotoviteľ: 

Č íslo 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 . 24, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlánkom 3.3 a čl . 13. Zmluvných 

podmienok 

Dátum: 13. JÚL.2022 

Predkladá STO: 

Meno a priezvisko: 

Stanovisko riaditeľa technického úseku 

Meno a priezvisko: 

Vyjadrenie Objednávateľa : 

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na Zmenu č. 24 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riad iteľ štátneho podniku 

Príloha: 1 x návrh Pokynu na Zmenu č. 24 

1 x Zmenový list č . 24 



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

\..,..;" Vodohospodárska 
výstavba 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Stavba: 

Návrh Pokynu na Zmenu č. 24 
vydaný v súlade s podčlánku 3.3 a čl. 13 Zmluvných podmienok 

(žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) 

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

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

Čls lo zmluvy: Objednávateľ č. 

STO: 

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 Bratisllava 

Vydaný STO: 

Meno a priezvisko: 

Dátum vydania: 

1. Obsah Zmeny: 

Statické poruchy betónových konštrukcii vo výtokových kanáloc 

2. STO navrhuje vydať nasledovný pokyn na vykonanie: 

2.1. Odstránenia časti nosných betónov a okrajových časti stavajúcich nosných betónov 
pre kontrolu stavu výstuže a ich profi lov. 

2.2. šetrné odšramovanie betónu a vyrez- '. · · výstuže poškodenej 
železobetónovej deliacej steny medzi análom za účelom 
vykonania laboratórnej analýzy. 

2.3. V racovania statického posúdenia kanálov plnenia a prázdneni~ riestore 
návrhu nutných opatrení. 

2.4. op nen1a opatren1 pre zaistenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v danom 
priestore a zabránenie vzniku potenciálnych škôd na majetku Objednávateľa . 

Celkový vplyv na akceptovanú zmluvnú hodnotu Diela je 41 005, 91 EUR. 

3. Popis projektovaného stavu: viď Zmenový list č. 24 

4. Dôvod Zmeny: viď Zmenový list č. 24 

5. Vplyv na cenu Diela: áno I flie 

6. Vplyv na Lehotu výstavby : áoo / nie 

7. Prílohy: Zmenový list č. 24 



Projekt: 
Inovácia a modernizácia 
vodnom diele Gabčíkov 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

ZMENA č. 24 
v súlade s odčl. 13.1. Zmluv o Dielo zo dňa: 

ZMLUVA O DIELO č.: 2017/2300/3529 

ROZHODNUTIE: OU-BA-OSZP2-2019/061985-GGL 

OBJEDNÁVATEĽ: Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

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 Consult, s.r.o., Šamorín, Survey 
plus. s.r.o., Poprad 
Vedúci skupiny: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava 

anácia porúch betónových konštrukci
e Pracovné škáry 

~ · t ll '"' I .. 
Statické poruchy betónových konstrukcií vo výtokových kanáloc 

Podstata zmeny: 
Fáza č. 1: Odstránenie častí nosných betónov a okrajových častí stavajúcich nosných betónov pre 
kontrolu stavu výstuže a ich profilov a šetrné odšramovani zvislej 
výstuže poškodenej železobetónovej deliacej steny medzi za účelom 
vykonania laboratórnej analýzy. • 
Fáza č. 2: V racovanie statického posúdenia kanálov plnenia a prázdneni v priestore 

návrhu nutných opatrenl. 
Fáza č. 3: Doplnenie opatrenia pre zaistenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v danom priestore 
a zabránenie vzniku potenciálnych škôd na majetku Objednávateľa. 

Zmenu vyvolal: 

Vplyv na zmluvnú cenu diela: 

Zmena -sa ocenl: 

Vplyv na postup prác: 

. :: .. . - .. 

Vedúci STD 

Dňa: 

( ) 
(x) 
( } 

( ) 
(x) 
( ) 

( ) 
( ) 
(x) 
( ) 

( ) 
(X) 

Objednávateľ 

Zhotoviteľ 

Nepredvltaľné fyzické podmienky 

Odpočet: 

Prípočet: 
Bez dopadu 

EUR 
41 005,91 EUR 

sadzby a ceny zo súpisu položiek 
na základe sadzieb a cien zo súpisu položiek 
dohodnutá cena 
práce v hodinových zúčtovaclch sadzbách 

Ano 
Nie 



Inovácia a modernizácia 
dopravy na vodnom diele 

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

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej 

Zmena č.: 24 

OBSAH: 



Inovácia a modernizáci~ pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 
Zmena č. 24 

. extova cast 
Objednávateľ dňa 02.1 2.2021 predal Zhotoviteľovi stavenisk Zhotoviteľ ten istý deň zaistil 

rístu do kanálového s stému, kde objavil nadmerné poškodenie nosných betónových konštrukcií v kanál-
Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámil v rámci ranného d ispečingu zástupcom~ 

a ozn m1 tento stav avn mu inžinierovi projektu. Vzhľadom ku skutočnosti, že poškodenie betónových 
konštrukcií sa nejavilo ako poškodenie spôsobené rýchlym prúdením vody, bol na obhliadku inkriminovaných miest 
pozvaný aj statik. V 51. týždni bola uskutočnená prehliadka za účasti hlavného inžiniera projektu a statika, z ktorého 
bude vydaná správa z miest obhliadky. 
Na základe vyššie uvedeného Zhotoviteľ predložil Ponuku na Zmenu pre riešenie Statických porúch betónových 
konštrukcii v kanáloch--s popisom a predpokladaným harmonoQramom prác: 
Fáza č. 1: Odstránení~ betónov a okrajových častí stavajúcich nosných betónov pre kontrolu stavu 
výstuže a ich profilov a šetrné odšramovanie betónu a vyrezanie vzoriek zvislej výstuže poškodenej železobetónovej 
deliacej steny medzi a účelom vykonania laboratórnej analýzy. (doba trvania prác 1 
mesiac). 
Fáza č . 2: Vypracovanie statického posúdenia kanálov plnenia a prázdneni. v priestor 
a návrhu nutných opatrení (doba trvania prác 2.5 mesiaca). 
Fáza č. 3: Doplnenie opatrenia pre zaistenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v danom priestore a zabránenie 
vzniku potenciálnych škôd na maietku Obiednávatera (doba trvania 1 O mesiacov). 
Zhotoviteľ podľa predpokladaného rozsahu Zmeny, kvantifikoval dobu trvania prác Fázy 1 a Fázy 2 na cca 3,5 
mesiaca odo dňa vydania pokynu k Zmene. Doba trvania Fázy 4, bude špecifikovaná v samostatnej Ponuke na 
zmenu, ktorú Zhotoviteľ predloží po schválení navrhnutých opráv betónových konštrukcii vyplývajúcich zo statického 
oosúdenia Fázv č. 2. 

. y resov cast 
Neprikladá sa. 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

Vplyv na Uzlový bod 

umentac1a 

ae a 

c 

(x) 
{ ) 

( ) 
( x) 

( ) 
(X) 

( ) 
(X) 

( ) 
(x) 

(X) 
( ) 

no 
Nie 

no 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Ano 
Nie 

Príloha č. 1: Oznámenie o Nároku č. 31 - list MTS č. 2034 zo dňa 22.12.2021 
Príloha č. 2: Ponuka na Zmenu - list MTS č. 2041 zo dňa 07.01.2022 

vid. Prflha č. 13 

uvlesľ zdôvodnenie 

uviesr zdôvodnenie 

uviesť zdôvodnenie 

u'iiesf zdôvodnenie 

Prlloha č. 3: Zápis z koordinačnej porady Vedenia stavby č. 71 zo dňa 12.01.2022 
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Prlloha č. 5: Vyjadrenie Objednávateľa - list OBJ č. Z-001042/2022/2200 zo dňa 04.02.2022 
Príloha č. 6: Pokyn STO č. 33 - list STD č. 2758/2022 zo dňa 22.02.2022 
Prlloha č. 7: Ž:iadosť ZH o zaistenie bezpečného pracoviska - list MTS č. 2210 zo dňa 16.03.2022 
Príloha č. 8: Zápis z koordinačnej porady Vedenia stavby č. 78 zo dňa 16.03.2022 
Prlloha č. 9: Zápis z projednání zmén v rámci realizáci o dňa 16.03.2022 
Príloha č. 1 O: Doplnok Pokynu STD č. 33 - list STO č. 2846/2022 zo dňa 18.03.2022 
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Príloha č. 12: Ponuka na Zmenu - Aktualizácia č. 3 - list MTS č. 2449 zo dňa 27.06.2022 
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na vodnom dielec .,t,éikovo" 
Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

Metrostav a.s . 

Dätum: 2 3 -02- 2022 

Váš list zn. zo 
list MTS 2054 
zo dňa 13.01 .2022 

. . - .. .. 

• • y ... T -

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

1 • • • • II • 

ľa 

Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 22.02.2022 

Vec: Pokyn STO č. 33 podľa podčl. 3.3 a 13.1 VZP a OZP: Odstránenie poškodených 
častí nosn • ch betónov na medzistene výtokových kanálovllllllllllllllv priestoroch 

vypracovanie statického posúdenia t~ steny z titulu 
IIIV,U\.vdení betónu. 

anácia porúch betónových konštrukci 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Nlnovácia a modernizác
- re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele G~ 

ZH pri odovzdaní Staveniska pre- po vytvorení veľkéh 
prehliadkou kanálového systému, zistil n~ poškodenie 
konštrukcii na medzistene výtokových kanála~ priestoroch 
ZH v tejto veci dňa 22.12.2021 predložil Oznámenie o Nároku č. 31 - Statické poruchy 
betónových konštrukcií v kanáloch- pričom sa domnieva, že zistené poškodenie 
betónu vyplýva z porúch v statike pôvodnej konštrukcie. Následne dňa • . 1.2022 redložil 
Ponuku na Zmenu - Statické poruchy betónových konštrukcií v kanáloch ktorú 
aktualizoval listom č. 2054 zo dňa 13.1.2022. V tejto Po~ a z en -

~tatického posúdenia kanálov plnenia a prázdneni~ priestore 
~ návrh nutných opatrení", pričom toto bude vykonané v 2 fázacti v cene 

29 559,60 EUR bez DPH. Na základe návrhu opatrení uvedených vo fáze 2 ZH predloží 
ďalšiu Ponuku na Zmenu, ktorá bude obsahovať samotnú opravu poškodených betónových 
konštrukcií, čo bude tvoriť fázu 3. 
OBJ listom č. Z-001042/2022/2200 zo dňa 4.2.2022 oznámil STO, že predmetnú ponuku 
Zhotoviteľa schvaľuje a žiada STO, aby vydal pokyn na vykonanie prác. Na základe 
uvedeného STO vydáva ZH 

ZH v rámci 
nasledovné: 

Popis prác: 

Pokyn č. 33: 

Sanácia porúch betónových konštrukcii - vykoná aj 

Fáza 1 - odstránenie časti nosných konštrukcií a okrajových časti stávajúcich nosných 
betónov pre kontrolu stavu výstuže a ich profilov 
Fáza 2 - vypracovanie statického posúdenia konštrukcie výtokových kanálO\- V mieste 
zistených poškodení železobetónu na stenách a v dne výtokových kanálov 

1 



............. DOPRAVOPROJEKT~ ®"<jy' 1 ESP 
Consult !:::::ir=:- SURVEY PLUS 

Združenie VDG - Plavebné komory - 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/B, IČO: 313 22 OOO, IČ DPH: SK2020524770 

Pracovisko: 

v priestor a návrh nutných opatrení. Cieľom posúdenia je overiť či 
domnienka ZH, že sa jedná o statické poruchy je relevantná. Posúdenie bude obsahovať aj 
vyjadrenie statika k príčine výskytu poškodení železobetónu na zistených miestach. 

Trvanie: 
Fáza 1 -1 mesiac 
Fáza 2 -2,5 mesiacov 
Spolu: 3,5 mesiacov 
Práce nebudú mať vplyv na uzlový bod č. 3 a Lehotu výstavby. 

Cena prác: 
29 559,60 EUR 

Vykonanie predmetných prác v rámci ZoD bude riešené v zmysle čl. 13 VZP a OZP cestou 
administrácie Zmenového listu, ktorý bude po jeho schválení OBJ zahrnutý do dodatku ZoD. 
V tejto súvislosti STD žiada ZH, aby predložil návrh Zmenového listu. 

S pozdravom 

Priloha: 
bez prllohy 
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H Inovácia a naodťrm, it ,, 
pre ivý~nic bCLIJľÓllľ,lt ,, 11 . 

na vodnom rliclľ < ,tbi:ikovo·' 

Metrostav a.s. 

Dátum: 11 -07- 2022 

DO RUČF. NÉ 
Meno a podpis. 

Váš list zn. / zo dňa 
list MTS 2470 
zo dňa 29.06.2022 

Naša zn. 
3234/2022 

Metrostav, a.s. - organizačná zložka 

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Mlynské Nivy 68 
821 05 Bratislava 

Vybavuje /tel. /e-mail Miesto I dátum 
Gabčíkovo, 08.07.2022 

Vec: Doplnok č. 2 Pokynu STD č. 33 podra podčl. 3.3 a 13.1 VZP a OZP: Šetrné 
vybúranie 6 ks stavajúcej výstuže pre účely laboratórnych s • w 

• -....il5anácia porúch betónových konštrukcií 

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „Inovácia a modernizácia -
111111>re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabc1 ovo 

Dňa 07.06.2022 Hl statik do rezentovali statické posúdenie -
• . • ,:r - • . poruchy na železo acej stene medzi výtokovým kanálom s ideovým 

návrhom postupu sanácie. OBJ na koordinačnej porade Vedenia stavby č. 85, ktorá sa 
konala 15.06.2022 uviedol, že chce dať urobiť analýzu materiálu zvislej výstuže v miestach 
poškodeniach a požiadal ZH o súčinnosť pri odšramovaní betónu na určených miestach 
a vyrezaní vzoriek zvislej výstuže. 

Po koordinačnej porade Vedenia stavby č. 85 sa uskutočnila prehliadka na mieste poruchy 
železobetónovej deliacej steny za účasti TDO a HIP, kde sa určili miesta pre odber vzoriek. 

ZH predložil STO a OBJ list č. 2449 zo dňa 27.06.2022, revíziu 3 Aktualizácie Ponuky na 
Zmenu: "Statické poruchy betónových konštrukci í v kanáloch - a žiada STO o vydanie 
pokynu v zmysle podčl. 3.1 a 13.3. VZP a OZP. ZH po prerokovaní ponuky s PM OBJ, 
predložil STO a OBJ list č. 2470 zo dňa 29.06.2022, revíziu 4 Aktualizácie Ponuky na 
Zmenu. 

STO listom č. 3214/2022 zo dňa 01 .07 .2022 požiadal OBJ v zmysle podčl. 13.3 VZP a OZP 
o stanovisko k predmetnej ~~d vydaním Pokynu ku Zmene na vllionanie 
uvedených naviac prác v rám~ Sanácia porúch betónových konštrukci 

OBJ reagoval na žiadosť STO e-mailom dňa 06.7.2022 v ktorom súhlasí s tým, aby bol 
vydaný pokyn STO podľa podal. 3.3 VZP a OZP na vykonanie odšramovania betónu 
a vyrezaní vzoriek zvislej výstuže v cene 4 738,00 EUR, ktorú uvádza ZH v upresnenej 
Cenovej ponuke zo dňa 29.06.2022. 

Odber vzoriek zvislej výstuže v mieste výskytu poškodenia železobetónovej deliacej steny 
medzi- výtokovým kanálom je potrebné vykonať v tomto čase, nakoľko súvisí so 
statickým posúdením a OBJ potrebuje poznať aj výsledky analýzy mechanických vlastností 
a chemického zloženia použitej výstuže pri vyhodnotení statických posúdení predložených 
statikom ZH a statikom angažovaným OBJ. ZH podmieňuje OBJ požadovanú súčinnosť 
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(šramovanie betónu a vyrezanie vzoriek podľa určenia zástupcu OBJ) vydaním pokynu na 
tieto práce zo strany STO. 

Vychádzajúc z týchto skutočnostf STO vydáva ZH nasledovný 

doplnok č. 2 Pokynu č. 33: 

ZH v rámci objektu ykoná aj odšramovanie betónu a vyrezanie vzoriek zvislej 
výstuže poškodeneJ zelezo e novej deliacej steny medzi- výtokovým kanálom za 
účelom vykonania laboratórnej analýzy v rámci Fázy č. 1. Náklady podľa podčl. 1.1.4.3 VZP 
a OZP na vykonanie týchto opatrení budú zahrnuté do Zmenového listu č. 24, ktorý sa 
aktuálne finalizuje. Fakturácia prípočtu v Zmenovom liste č . 24 dohodnutej ceny 
predmetných prác môže byť fakturovaná až po uzavretl dodatku k ZoD. 

S pozdravom 

Príloha: 
bez prílohy 

Na vedomie: 

2 



Prílo ha č.2 

Odsúhlasené Zmeny v súlade s čl. 13 FIDIC 
Stavba: "Inovácia a modernizácia 

Zoznam Zmien zahrnutých v rámci Dodatku č. 5 ZoD 
pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" 

ZL so Obsah 

13 Odčerpanie olejovej emulzie z priehlbní pod hydraulickými valcami 

14 Výmena 12 ks rebríkov pri drážkach bitiev a realizácia náterov súvisiacích konštrukcií-

15 Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr regu lačných uzáverov-

16 Podliatie strateného debnenia pôvodných armatúr regu lačných uzáverov 

17 Obnova náteru protikoróznej ochraný (PKO) existujúcich rámov nedotknutých v rámci výmeny 

18 
va náteru protikoróznej ochraný (PKO) existujúcich rámov nedotknutých v rámci výmeny 

19 a skúška pohybu bitvy v drážke 

20 
náter 10 ks stávajúcich oceľových konštrukcií vodiacich armatúr drážok bitiev na 

21 Revízia dokumentu Riadu cieny stavebných objektov z 07/2019-

22 Doplnenie stávajúcich čapov hydraulických valcov o nalisované vložky 

23 Sanácia d ilatačných a pracovných škár výtokového objektu 

Statické poruchy betónových konštrukcií vo výtokových kanáloch 

Vplyv na Zmluvnú 
cenu Diela v E 

21 973,97 

509 452,93 

19 182,00 

19 182,00 

6 162,75 

8 217,00 

86 062,09 

117105,33 

0,00 

6 964,40 

284 002,05 

41 005,91 




