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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová
Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 800268/2020

Císlo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem:

Dobré stavby s.r.o.

Serafínova 396/9

719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cígankem

 

starostou jednatelem

IČO: 00845451 ičo: 25828495

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ25828495   
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

 

dále téžjen objednatel

Obsah smlouvy

Čl. I

dále těžjen zhotovitel

1. Smluvní strany se V souladu s čl. II Předmět smlouvy odst. 9, smlouvy o dílo č. 800069/2020 ze dne

20. 2. 2020 (dále jen „smlouva o dflo“) dohodly na uzavření dodatku č. l na realizaci stavby „ZŠ

venkovní schodiště vč. zpevněných ploch“ zdůvodu vzniklých méně prací a víceprací během

realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. IV, odst. 1

Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

1730 543,36 Kč

363 414511Kč

2 093 957,47 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodatek č. 1 - „ZŠ venkovní schodiště vč. zpevněných ploch“
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Čl. II Závěrečné ujednání

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

znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu

Hrabová usnesením č 46/1072 ze dne 23. 9. 2020.

I
‘
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Ostatní články smlouvy o dílo č. 800069/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je wpracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

zástupci smluvních stran? přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

U
.
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4. Obě smluvní strany prohlašujíf bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. 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 někteíých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rekapitulace rozpočtu

  

Za objednatele 19 .gg— 1MB Za zhotovitele

Ú \. (fil "“ _.a „_*) />

Datum: Datum: LJ , /. “v u “

Místo: Ostrava Místo: Ostravě
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba; ZŠ Hrabová , venkovni sc hodištč vč. zpevněných ploch - VCP

Objekt: VCP č.1 - Vícepráce č. 1

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód _ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 — Zemní práce

4 — Vodorovné konstrukce

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 — Přesun hmot

N00 - Technika prostředí staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu, 1) + 2)

Dodatek č. 1 - „ZŠ venkovní schodiště vč. zpevněných ploch“

Dodatek

Příloha č. l

18. 6. 2020

Cena celkem [CZK]

106 790,03

-79 972,26

-98 670,21

3 097,56

15 533,40

79,17

~12,18

166 863,29

19 899,00

19 899,00

0,00

, 106 790,03

 
 


