
Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

 

Dodatek č. 3 vedený pod číslem 3 0590/201SISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

č. s 0166/2018/SŘDaŽP ze dne 17. 7. 2018, kdodatku č. 1 vedeného

pod číslem 048412018ISŘDaŽP ze dne 25. 10. 2018 a dodatku č. 2

vedeného pod číslem OS43/2018/SŘDaŽP ze dne 22. 11. 2018 na stavbu

pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská — úsek Nad Obci — Újezdní a Udržba

autobusových nástupišť Olšák“

Smluvní strany
 

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 - plátce DPH

pro potřeby \{vstcn‘eni dcn'lo\‘_\"clz dokladů :hotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — A. starosta

ve věcech tec1mických vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

IČ: 00845451

DIČ: C200845451

Bankovní spojení:

C íslo účtu:

dálejen objednatel

 

Zhotovitel: SF-zemtrade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

Zastoupené: _jednatel

 

IČ: 28628683

DIČ: C228628683

Bankovní spoj ení:

Císlo účtu:

dálejen zhotovitel
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mříž/5% Statutární město Ostrava

&? městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 3 ke „smlouvě o dilo č. SO166/2018/SŘDaŽP ze dne 17. 7. 2018, dodatk_u č._1

pod číslem 0484/2018/SRDaZP ze dne 25. 10. 2018 a dodatku č. 2 pod číslem 0543/2018/SRDaZP

ze dne 22.11.2018

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 7. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dodatek č. 1

pod číslem 0484/2018/SŘDaŽP ze dne 25. 10. 2018 a dodatek &. 2 pod číslem 0543/2018/SŘDaŽP ze dne

22. 1 1. 2018 na zajištění realizace díla „Chodník podél ul. Těšínská _ úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba

autobusových nástupišť Olšák'“.

Shora uvedená smlouva o dílo, dodatek č. 1 a dodatek č. 2 se tímto dodatkem č. 3 mění a doplňuje

následujícím způsobem.
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čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1, čl. II odst. 2 dodatku č. l a dodatku č. 2 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 5.195.777,20 Kč

Sazba DPH (21%) 1.091.113,21 Kč

Cena celkem vč. DPH 6.286.890,41 Kč“

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

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

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP

na realizaci stavby pod názvem „Chodník podél ul. Těšínská — úsek Nad Obcí — Újezdní a Údržba

autobusových nástupišť Olšák“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením

č. 56/3/18 ze dne 5. prosince 2018.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účiimosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

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

4. Ostatni, timto dodatkem č. 3 nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0166/2018/SŘDaŽP, dodatku

č. 1 pod číslem 0484/2018/SŘDaŽP a dodatku č. 2 pod číslem 0543/2018/SŘDaŽP zůstávají beze změn.
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5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový rozpočet.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: L' Datum: ' '3 ff: '
 

Místo: V Ostravě

starosta je nate spo ečnosti

OSTRAVA!!!
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1) Změnový rozpočet méněprací

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

Zakázka : Chodnik podél ul. Těšínská - úsek Nad Obci- Újezdní a Údržba autobusových nástupišť Olšák

Soubor :

P.č. | Číslo položky Název položky ' | MJ množstvíl cenal MJI celkem (Kč)

Obj: 1 Oprava chodníku podél ul. Těšínská — úsek Nad Obcí - Ujezdní

Díl: 3 3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 339921132

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m m -17.00 300.00 -5 100.00

"Technická zpráva * W W” Výr * * V *

'Sltuace

'Řezy

"ODEČTENO z AUTOCADU

17,00 17,00

32 59228414 palisáda betonová přírodní výšky 100 cm kus -114,00 232.00 -26 448.00

" 17,00/015 ' ' "* 113.33 "

"zaokrouhleno

1 14 l 14 CO

33 339921133

Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m -3.50 300.00 -1 050.00

'Techntcká zpráva
' '

*Sxtuace

“Řezy

"ODECTENO z AUTOCADLJ

„„ 3,50 _ 3,50

34 59228415 palisáda betonová výšky 120 cm kus —30.00 288.00 -8 640.00

' 3.501012 ”W" ' if ' 29,17

"zaokrouhleno

30 30 00

I ICeIkem za [3 3 - Svislé a kompletni konstrukce I I -41 238.00]

I ICeIkem za [1 Oprava chodniku podél ul. Těšínská - úsek Nad Obci- Újezdní | | -41 238,00I

I: ; ICeIkem za ]Zakázku | I -41 238,00I

 

 

 


