
Statutární město Ostrava

\ ;, městský obvod Radvanice a Bartovice

Dodatek č. 3 (S 0610/2018I0aVV)

ke smlouvě o dílo č. S 0711/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupený

ve věcech smluvních: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

 

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

 

dále jen „objednatel“

a

FABEX MEDIA s.r.o.

Ostrava, Přívoz, Kosmova 651/16, PSČ 702 00

zastoupena

ve věcech smluvních: Janem Mořkovským, jednatelem

 

IČ: 26849976

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen „zhotovitel“
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 3

\ ;, městský obvod Radvanice a Bartovice ke smlouvě o dilo č. S 0711/2015

Obsah smlouvy

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. S účinností od 1. 1. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo pod č. S 0711/2015 a s účinností

od 1. 1. 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 pod 6. S 0600/2017/OaVV, jejímž předmětem

je závazek zhotovitele kprovedení díla — výroby přehledu informací o dění vměstském obvodu

Radvanice a Bartovice, a to formou reportáží, dále videozáznamů na DVD nosičích dle pokynů

objednatele, a to za účelem zřízení videoarchivu městského obvodu o aktuálním dění. Zhotovitel

je současně povinen zajistit bezplatné odvysílání zpravodajského záznamu vpravídelném pořadu

Magazín Ostrava V síti UPC Express ČR, PODA TV, www.TVOVAcz, na anténě regionální televize.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění následujícím způsobem.

čl. ll.

Změna smlouvy o dílo

1. V 61. II. V bodu 6. 2 se stávající text nahrazuje následujícím textem:

2. Zhotovitel se zavazuje vyrobit 40 klasických reportáží ročně o délce 1 — 3 minuty dle typu akce. Dále

až 5 příspěvků V rubrice „Krátce“ moderované ze studia.

2. V 61. IV. V bodu 6. 1 Smlouvy o dílo, ve znění dodatku 6. 2 pod 6. S 0600/2017/OaVV se stávající text

nahrazuje následujícím textem:

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo specifikované V 61. II. smlouvy

o dílo č. 0711/2015 s účinností od 1. 1. 2019 do 31.12.2019.

3. V čl. V. V bodech 6. 1 a č. 2 se stávající text nahrazuje následujícím textem:

1. Cena za vyrobení a odvysílání jednotlivého zpravodajského přehledu je na základě smluvních stran

sjednána ve výši 3 000 K6 bez DPH (slovy: třitisícekorunčeských bez DPH), DPH činí 630 Kč, cena

s DPH činí 3 630 K6 (slov třitisícešestsettřicetkorunčeských).

2. Tato cena je cenou nejvýš přípustnou a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla. Celková cena za plnění díla za 1 rok se odvíjí podle počtu skutečně realizovaných

reportáží a příspěvků V rubrice „Krátce“. Celková cena za dobu plnění díla za 1 rok činí V maximální

výši 135 000 K6 bez DPH (jednostotřicetpěttisíckorunčeských bez DPH), DPH činí 28 350 Kč,

cena s DPH za 1 rok činí V maximální výši 163 350 K6 (slovy:

jednostošedesáttřitisíctřistapadesátkorunčeských s DPH).

čl. |||.

Předmět a účel smlouvy

1. Ostatní části smlouvy o dílo 6. S 0711/2015 a dodatku č. 2 pod 6. S 0600/2017/OaVV uzavřenými mezi

smluvními stranami zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 3

\ ;, městský obvod Radvanice a Bartovice ke smlouvě o dilo č. S 0711/2015

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

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

ve znění pozdějších předpisů: kpodpisu tohoto dodatku byl objednateli dán souhlas usnesením Rady

městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 73/4/18 ze dne 19. prosince 2018.

Za objednatele

 

Datum:

Misto: Ostrava-Radvanice

 

Bc. Martina Stankušová

místostarostka

Za zhotovitele

 

Datum:
 

Místo:
 

 

Jan Mořkovský

jednatel
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