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Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000004

DODATEK č. 3 ke

Smlouvě 0 dílo č. S 00 671/2018

Smluvní strany
 

Objednatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: TEFCO CZ, a.s.

Prokešovo náměstí 8, Sídlo: Výškovická 2762/ 120

729 30 Ostrava 700 30 Ostrava—Zábřeh

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4,

720 00 Ostrava—Hrabová

Zastoupen: Igorem Trávníčkem, Zastoupen: Tomášem Crlou,

starostou členem představenstva

IČO: 00845451 IČO: 27830314

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ27830314

  

Peněžní ústav: Peněžní ústav:_

Číslo účtu: Číslo účtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl B,

vložka 3952

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku

čl. I . Uvodni ustanoveni

1. Smluvní strany se V souladu s čl. II, odst. 5 dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. S 00 671/2018

ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „ Zateplení domů Příborská 14 a 17, Ostrava—

Hrabová“ z důvodů vzniklých méněprací během realizace zakázky V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto

dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222, odst. 4 zákona

č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

2. Cena dfla se snižuje o cenu méně prací ve výši 140.496,10 Kč bez DPH, (tj. 6,8 % původní ceny díla).

el. II. Předmět smlouvv

1. Článek II . Předmět smlouvy , odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce V rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

2. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 — Změnový list č. 3, včetně položkového rozpočtu, tato

příloha tvoří Přílohu č. l Dodatku č. 3.

3. V čl. IV Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

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

2.023.069,42 Kč bez DPH

303.460,41 Kč DPH

2.326.529,83 Kč vč. DPH
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DPH je bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. XVI. Závěrečná ujednání

1. Doložká platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 4/105.) ze

dne 9.1.2019.

2. Ostatní body a ujednání sml. č. S 00671/2018 se nemění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že shodly o celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018, Dodatku č. ze

dne 19.11.2018 a Dodatku č.2 ze dne 3.12.2018.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a dodavatel 1 vyhotovení.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v

v registru smluv podle zákona c. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí objednatel.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 — Změnový list č. 3, včetně položkového rozpočtu

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 4.1.2019 V Ostravě dne 25.1.2019

Igor Trávníček, starosta Tomáš Crla, člen představenstva
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