
Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: 00013/2020

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,

BEST OSTRAVA s.r.o.

Nádražní 3223/138d

702 00 Ostrava — Moravská Ostrava a Přívoz

zastoupena lng. Jozefem Sedlákem

 

starostou jednatel

ičo: 00845451 Ičo; 26809117

DIC: (3200845451 (plátce DPH) DIC: CZZ6809117

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava

27-1644935359/0800

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: “

 

dále též jen objednatel

Obsah smlouvy

dále též jen poskytovatel

 

Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl, IV Cena za plnění smlouvy o dílo, odst. 1 a 2 č. $00013/2020

ze dne 28.01.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na provádění

dezinfekce povrchů na základě vzniklých víceprací během zajištění a provádění úklidových prací

v prostorách objektu UMOb Hrabová z důvodu koronavirových opatření, čímž se mění a nově zní čl.

IV, odst. 1 a 2 Cena za plnění.

Cena za provedení díla je stanovena dohod0u smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH

(_ ztoho Vícepráce — dezinfekce povrchů

11.200,- Kč

1 .120,- Kč)

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

Cl. II Závěrečné ujednání

1. 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. 49/1130.) ze dne 26.10.2020.
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Ostatní články smlouvy o dílo č. 800013/2020 ze dne 28 01.2020 zůstávají beze změn.
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3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností on'ginálu podepsaných oprávněným

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

4. Obě smluvní strany prohlašují, 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

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

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

zajistí městský obvod Hrabová.

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

 

 

Za ob'ednatele Za osk tovate

J ni mnm P y tn. 11. 2020

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

 

lgor Trávníček

starosta

Ing. Jozef Sedlák

jednatel a

  

 


