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**“ EVROPSKÁ UNIE ; MINISTERSTVO
* : Evropský fond pro regionální rozvoj A PRO MÍSTNÍ

** * ** Integrovaný regionální operační program & ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo číslo: 08433/2018/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: lng. Jaroslavem Karliou
V , ' k hejtmana reieICQ: 708%253t em

DIC: (3270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. 5.
Číslo účtu: 170181—1650676349/0800

Osoby oprávněné j

Zástupci pro admini

(dále jen „objednatel“)

2. IDS —Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem:
zastoupena:
ICQ: 25869523
DIC: C225869V523
bankovní spojení: KB a.s., CSOB a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B, vložka
2419

Osoba oprávněná je by:

(dále jen „zhotovitel
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II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2018 smlouvu o dílo č. 08433/2018/IM (dále jen
„smlouva“), dále dne 21. 3.2019 dodatek č. 1 pod č. 08433/2018/D1/2019/IM
na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“
(dále jen „dílo“).
V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly
objednateli před uzavřením smlouvy známyave smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu
zjednání technicko-dokumentační komise.
Vdůsledku sjednaných víceprací semění rozsah díla, celková cena díla adoba plnění díla.

I I I .
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení.

. Cena víceprací činí:
cena bez DPH 1 641 935,14 Kč
DPH 21 % 344 806,38 Kč
cena celkem vč. DPH 1 986 741,52 Kč

.(slovy: jeden milion devětsetosmdesátšest tisíc sedmsetčtyřicetjedna korun českých
apadesátdva haléřů)Vzhledem ke zvýšení 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 98.589.948,10 Kč
DPH 15 % 0,00 Kč
DPH 21 % 20.703.889,10 Kč
cena celkem vč. DPH 119.293.837,20 Kč

(slovy: stodevatenáct milionů dvěstědevadesáttři tisíc osmsettřicetsedm korun českých
advacet haléřů)
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** ** EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
: * Evropský fond pro regionální rozvoj A? PRO MÍSTNÍ
** * ** Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

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

UI .Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 270 dnů“ se nahrazuje
textem „do 289 dnů“.

. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1
smlouvy -Rekapitulace nákladů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku

©

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři 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., () zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon () registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě 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 o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

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

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
Č. 75/6750 ze dne 25_ 11. 2019.

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

V Ostravě dne ........ 23.511. ZEN V Olomouci dne 25112019

ní
4)
uc
23

za objednatelĚg Jaroslav Kania
Jx na základě ověření

phejtmana kraje

fra—7, „ 0 “>/
a modernizace silnice 11/479 Ostrava, ul. Opavská“ —Dodatek č.2
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