Dohoda ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/MaI/000022/SML, č. zhotovitele 9 – 1387A18

Dohoda o narovnání č. 2019/MaI/000203/SML
uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:
I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Úsek, korespondenční adresa:
Tel:
Fax:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
+420 577 129 511
+ 420 577 129 510

43005560
CZ43005560

- dále jako „zhotovitel“
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Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:
II.
Základní ustanovení
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 18.03.2019 uzavřely smlouvu o dílo číslo
objednatele 2019/MaI/000022/SML, č. zhotovitele 9 – 1387A18 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2019 ,
jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Rekonstrukce ul. Dvořákova“ (dále jen „smlouva“).
Dílo bylo předáno dne 31.07.2019.
III.
Předmět dohody
V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele
ke změně rozsahu díla – byly provedeny vícepráce, které nebyly původně součástí díla, a nebyly
provedeny méněpráce, které původně byly součástí díla. Zejména se jedná o tyto změny:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – Vícepráce
- Z důvodu příčného spádu chodníku směrem k budově č.p. 780 bude před vchodem do budovy
osazen odvodňovací žlab s mříži, který bude napojen na nově budovanou kanalizaci k zajištění
odvodnění vybudované zpevněné plochy.
- Dle požadavku objednatele bude provedena rekonstrukce části vozovky ul. Družstevní v délce cca
17m včetně chodníku. Rekonstrukce zahrnuje vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky
a chodníku a zhotovení vrstev nových. Součásti rekonstrukce je také vybourání a montáž uliční
vpusti včetně napojení na stávající kanalizaci.
SO 102 Odstavné parkoviště - méněpráce
- Součástí dohody je i uvedení méněprací, které nebyly realizovány z důvodu duplicitního uvedení
v rozpočtu.
SO 401 Přeložka veřejného osvětlení - vícepráce
- Z důvodu kolize nově navrženého stožáru č. 9049 se stávajícími stromy a inženýrskými sítěmi bude
dodán a namontován stožár (SAL-55 DZ) s výškou 5m.
Cena provedených víceprací činí 149 458,30 Kč bez DPH a cena neprovedených méněprací činí

28 663,75 Kč bez DPH. Nacenění jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze č. 1
této dohody, který tvoří nedílnou součást této dohody.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla navyšuje o cenu
provedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací, tzn. celkem se cena za provedení
díla navyšuje o 120 794,55 Kč bez DPH, 146 161,41 Kč s DPH.
Cena za provedení díla tak nově činí 9 351 795,26 Kč bez DPH (11 315 672,26 Kč vč. DPH).
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V.
Závěrečná ustanovení
1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel
3) Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 13.08.2019, usnesením č. 18/7.6.
5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý
a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu
na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:
1 – Oceněný soupis víceprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 03.09.2019

V Tlumačově dne 28.08.2019

_______________________
RNDr. Helena Pešatová
Starostka města

________________________
za zhotovitele

____________________________
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