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Dodatek E. 10961/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo Č. 10961/2018/OM

Ev.číslo vz: 40/2018/B/SP/OM/Bi

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §243O násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: _

Zastoupený:

ve věcech smluvních: |ng.Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového

Bc.Martínem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

a

TERNO FIREK s.r.o.

Sídlem podnikání: Pobialova 1432/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 26847221

DIČ: C226847221

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

VS: 26847221

Zapsán: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40421

  
Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Dodatek 'c‘.10961/2018/0M/1

Statutární město Ostrava ke Smlouvě o dílo č.10961/2018/OM
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Článek II

Úvodní ustanovení

2.1 Dne 10. 10. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10961/2018/OM na realizaci

zakázky „Výměna vchodových dveří, zvonkového tabla a poštovních schránek v domě uI. Maroldova

2992/3 v Moravské Ostravě" (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1

smlouvy o dílo, dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek Ill

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ll

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. Ill smlouvy o dilo z důvodu méněprací vyvolaných

v průběhu stavby.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném vyčíslením

méněprací vdomě na ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě, který je přílohou č. 1 a nedílnou

součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. |||, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 464.777,- Kč bez DPH se snižuje o částku

33.050,— Kč bez DPH takto:

 

Celkova’ původní smluvní cena dila bez DPH 464 777,00 Kč

Cena méněprací bez DPH —33 050,00 Kč

Celková nová cena za dílo bez DPH 431 727,00 Kč

DPH 15%
64 759,05 Kč

Celková cena díla vč. DPH 496 486,05 Kč

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 10961/2018/0M/1 ke Smlouvě o dílo č. 10961/2018/OM je vyhotoven ve 3

vyhotoveních, vnichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a znichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku vcelém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
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Dodatek Č.10961/2018/OM/1

Statutární město Ostrava
ke Smlouvě o dílo Č.10961/2018/OM

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME

2016-O8 schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne

15. 12. 2016 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací, obytný dům na ul.Maroldova 2992/3

Za objednatele Za zhotovitele

v Ostravě, dne 1 3 -12- 2013 V Ostravé, dne

 

 

 

Ing./David Witosz

místostarosta jednatel
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Vyčíslení méněprací

VZ “Výměna vchodových dveří, Ivonkového tabla a poštovních schránek v domě ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě"

Příloha ( l

UOGatkL‘ (,1flqél/2018/OM/l

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellfofl Cena za Cena v Kč 5e:

Pořadí Specifikace
„množství Celková cena Ménépráce jednotku DPH

4 Demontáž dlažby 300 x 300 mm
8,5 1700 -5,5 200 -1100

Dodávka a pokládka nové prohskluzové dlažby tl. min 9 mm o rozměru 300 x 300 mm v prostoru

5. zadvěřl
5 10500 -5 2100 40500

B. demontáž stávajícího kerarmcke‘ho obkladu uvnitř
10,4 2000 »7,4 192 -1423

9. D+M nového kramického obkladu o rozměru 200 x 100 mm světle" barvy 10,4 10400 -7,4 1000 -7400

10. Demontáž asfaltového povrchu před vstupem
3,6 7200 -3,6 2000 -7200

D+M betonové podlahy, která bude ošetřena speuálnl opravnou modelovacl maltou a na

11, cementové bazi a nátěrem barvou na betov v šedém odstínu 3,7 5427 -3,7 1467 -$427

Cena celkem
-3a 050        
 

 


