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1.

„*** EVROPSKÁ UNu-z “ MINISTERSTVO
* : Evropský fond pro regionální rozvoj J PRO MÍSTNÍ
*; * Integrovaný regionální operační program & ROZVOJ ČR

Poeuc1e1 DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 01398/2019/IM

(dále jen „dodatek“)í

1- Wai/477% lď/í /_xy
Smluvní strany

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
v náměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692
DIC: (VĚZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. 5.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

(dále jen „objednate|“)

SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 25357352
DIC: (;225357352
bankovní spojení: CSOB a.s.
číslu účtu: 166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek —Osoblaha —hr_ Polsko“ —Dodatek č. 1



J“, EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
* * Evropský fond pro regionální rozvoj © PRO M [STNÍ
** * ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ Č R

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 01398/2019/IM (dále jen
„smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek —
Osoblaha —hr. Polsko“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly
objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Jedná se o odvoz
a likvidaci nebezpečného odpadu zjištěného při realizaci díla.

3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH 2 331 361,95 Kč

DPH 21 % 489 586,01 Kč

cena celkem vč. DPH 2 820 947,96 Kč

4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu
z jednání Technicko-dokumentační komise.

5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení.

3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní
takto:

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

cena bez DPH 49 920 634,02 Kč

DPH 21 % 10 483 333,14 Kč

cena celkem vč. DPH 60 403 967,16 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které
je přílohou č. 1tohoto dodatku.

„Rekonstmkce a modernizace silnice II/457 Sádek —Osoblaha —hr. Polsko“ — Dodatek č. 1



*** EVROPSKÁ UNlE MINISTERSTVO
: : Evropský fond pro regionální rozvoj AJ PRO MÍSTNÍ
** „ ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje všesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv
provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oňciálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni ,ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 69/6323 ze dne 10. 9. 2019.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

VOstravě dne: 23 .09. mg V Krnově dne: 39 ŽOND

, * Sil. ICE MORAVA s.r.o.
,'/ Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV

Í), _, , , „ učo 25357352, DIČ 0225357352
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