
Statutární město Ostrava

magistrát

v

Císlo dodatku objednatele: 1517 D1 / 2020 / OI

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1517 / 2019 l OI l VZKÚ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Svatoplukem Madrym

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u KS

v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

 

IČO: 008 45 451 IČO: 410 35 704

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ41035704

Peněžní ústav Peněžní ústav

  Číslo účtu: Číslo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. I.

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. 1517/2019/OI/VZKÚ ze dne 26.4.2019 (dále jen „smlouva o dilo“) na realizaci

stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská“ z důvodu vzniklých méněprací a

víceprací během realizace stavby V rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI /

VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedna se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Včlánkull. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text o:načuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který :ní:

„22 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedenych V evidenčním listě změny stavby č.1

(Příloha č. 4 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 5 této smlouvy).“

3. l článku [V. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

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

Cena bez DPH ................................. 55.828.872,98 Kč

DPH 21% 11.724.063,32 Kč

Cena celkem včetně DPH 67.552.936,3O Kč

1/5 „Dodatekč. 1 ke Smlouvě o dilo č. 1517/ 2019 / OI l VZKÚ“



Statutární město Ostrava

magistrát

4. Za přůohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová přůoha č. 4 - evidenční list změny stavby č. 1, která

tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2.

tohoto dodatku.

čl. II.

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

znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04519 /

RM1822 /66 ze dne 11.08.2020.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

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

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

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

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá uč innosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019 zůstavají

nezměněna.

Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019.

. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1,

což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají

po vzájemném projednání.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — evidenční list změny stavby č.1

Příloha č. 2 - rekapitulace změn

Za objednatele Za zhotovitele

 

Digitálně

podepsal

Svatopluk Madry

Datum: 2020.08.18

12:03:15 +02'OO'

Digitálně podepsal

Mg r' zuzana Mgr. Zuzana Bajgarová

' ' Datum: 2020.08.1 9

Ba]9a rova 09:40:21 +02'00'

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Svatopluk Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č.4 ke smlouvěč.1517 / 2019 /O| /VZKU

Počet stran: 2

 

Evidenční Iist zmeny stavby č.1
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1517 /2019 /O| /VZKU

Počet stran: 1

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

v ulici Moravská

Rekapitulace změn

VCP a MCP vzniklé změnou stavby VCP

Změna č. 1 - Zrušení 2ks kanalizačních šachet 0,00

Změna č. 2 - Změna materiálu tvarovek 37 764,00

Změna č.3 - Změna technologie provádění z ražby

na otevřený výkop 643 62791

Zmena c. 4 - Zmena pazeni, pouzm pazeni zatazneho 2 024 000,00

(kluznícoveho) místo hnaneho

Změna č. 5 - Zrušení protlaku č.3 (u stožáru VVN) 665 998,01

Změna č. 6 - Změna délky rekonstruované kanalizace 0,00

Změna č. 7 - Provedení nově kanalizace v otevřeném

výkopu místo sanace stávajícího potrubí 1 278 558,01

vložkováním rukávcem

Změna č. 8 - Změna 'způsobu odstranění a zabezpečení 993 226,40

StavaJICIhO kanalizacniho potrubi

Celkem VCP+MCP 5 643 174,33

„Dodatekč. 1 ke Smlouvě o dilo č. 1517/ 2019 / OI l VZKÚ“

MCP

-137 745,00

-14 931,00

-1 000 896,65

-2 237 875,21

-1 104 555,51

-235 481,44

-837 006, 56

-1 197 585,79

-6 767 077,26

Rozdil

-137 745,00

22 833,00

-357 268, 74

-213 875,21

-438 557,60

-236 481 ,44

441 551,45

-204 359, 39

-1 123 902,94


