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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: 800236/2019/1

Identifikátor veřejné zakázky: Pl9V00000002

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany
 

  

   

  

Statutární město Ostrava PARKSERVIS Mareš s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Zahradní 84

Příjemce: Městský obvod Hrabová 747 19 Bohuslavice

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing. Janem Marešem

starostou jednatelem

Ičo; 00845451 Ičo; 28648285

DIC: CZ00845451 látce DPH DIC: CZ28648285

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále též jen objednatel dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Na základě dohody obou smluvních stran, dochází ve smyslu čl. XIV Závěrečné ujednání odst. 6 k sepsání

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 800236/2019 ze dne 10. 4. 2019 spočívající V úpravě čl. VI

Cena dila.

č|. IV.

Cena díla

1. Cena za provedeni dila je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

Cena díla 1 033 135,29 216 958,41 1 250 093,70

Meněpráce -5 406,00 -1 135,26 -6 541,26

Cena díla celkem 1 027 729,29 215 823,15 1 243 552,44      

Ostatní články smlouvy o dílo č. 800236/2019 ze dne 10. 4. 2019 zůstávají beze změn.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Tento dodatek je vypracován ve třech stej nopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují sve

podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 23/606 ze dne 6. 11. 2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pod

označením „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava — Hrabová—I.etapa“.

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostravě

Igor Trávníček Ing. Jan Mareš

starosta jednatel
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