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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Uřad městského obvodu

DODAIEK č: 1 k

RÁMCOVÉ SMLOUVE o DILO č. 5 0000 1/2020

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

MW

Název: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8

V 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

ICQ: 0084545 1

DIC: CZOO845451

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Na adrese: Bažanova 174/4

720 00 Ostrava - Hrabová
  

Bankovní spojení:

C. účtu:

Zastoupený ve věcech smluvních: Igorem Trávníčkem, starostou

“WWVěcecmmký“_(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno a příjmení: Georgis Pozidis

Sídlo /místo podnikání: Volgogradská 2373/157a, 700 30 Ostrava

IČ: 03537552

DIČ: CZS410130946

Bankovní spojem _

Zastoupená / Jednající: Georgis Pozidis

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Obsah dodatku

čl. I. Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016

Sb., § 222, odst. 4, písm. b) 2, dohodly navýšit hodnotu VZ o 15% a uzavření dodatku č. 1 ke

smlouvě č. S 00001/2020 ze dne 6.1.2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky

„instalatérské, topenářské a plynařské páce“, čímž se mění celková cena za plnění předmětu této

smlouvy.
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čl. II. Předmět dodatku č. 1

V čl. III. Doba účinnosti smlouvy, se cena za plnění předmětu této smlouvy nahrazuje částkou

345.000,- Kč bez DPH. Ostatní text zůstává beze změny.

Čl. V. Cena za plnění

1. Celková cena za plnění předmětu této rámcové smlouvy o dílo je stanovena na maximální výši

345.000,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

\:

Cl. HI. Závěrečná ujednání

1. Povinností objednatele je zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech tištěných podobách, přičemž dvě dostane objednatel a jednu

zhotovitel. '

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely vtísni nebo za nápadně nevýhodných

podmínek pro jednu ze stran.

5. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Hrabová ze dne

14.10.2020 pod č. usn. 48/1100.)

Za objednatele, dne 22.10.2020 Za zhotovitele, dne 22.10.2020

Georgis Pozidis

Volgogradská157—Ostrava-Zábřeh

VODA-TOPENI-PLYN

IČO - 03537552

 

Igor Trávníček, starosta; , „ Georgis Pozidis

  


