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dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se vsouladu s čl. XVII., odst. 6. smlouvy o dílo č. 3224/2019/OI/VZKU ze dne

12.11.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

„Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovicka“ zdůvodu vzniklých víceprací a méněprací

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněprace vrozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. |||.

Cena díla se snižuje o ro:díl mezi vícepracemí a ménépracemi ve výši 1 030 092,01 Kč bez DPH,

aproto se původní :nění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

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

Cena bez DPH 7 132 007,79 Kč

DPH 1 497 721,64 Kč

Cena celkem včetně DPH 8 629 729,43 Kč

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

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

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

ve znění pozděj ších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05387/RM1822/79 ze dne

01.12.2020.

Tento dodatek se uzavírá vsouladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1 188 416,38 Kč bez DPH, tj. 14,56 % z celkového objemu

zakázky.

Meněpráce dle § 222 odst. 6 činí 2 218 508,39 Kč bez DPH, tj. 27,18 % z celkového objemu

zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3224/2019/OI/VZKÚ ze dne 12.11.2019 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

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

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

6. 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

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

 

3.12.2020 7.12.2020
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Příloha č. l Dodatku

Příloha č. 4 Smlouvy

 

 

Evidenční list aněny stavby ('

 

Čislo změny slavby:r mw :1 r-Iiumu‘ni (‘irln r. 'wlly , „ \ _

ms :1 mmm :

W’s pw. *'Vw „ f ‘r * l :? Min “A“ x * l i(.Slnrl'flm'J/SOIPS

Nil,-ev slavebniřo onpeklu'provczrlho souboru (SOr‘PS) 3

d „miNY , ».

 
 

 

Smluvm slrany Smlouvy o dllu na mall/au vyše uvedené stavby, maviené dne * * :

čislo smlouvy objednateťc' ‘ . * „ . l Clsln Smlouvy ?lmlowtele \! 1

Dbpdravetcl I'm?“ : vw „m wr. „„ l „

[hour/dd 'Ir" Hm „Nl „ ' \ *„ ;„ . „.

 

Ierhnlrky rinznr sla Jelmíka (IDS). o *

 

 

Perm ;] rrlnvndnt—qi 7nmn Celkové VCP Celkově MP (telem—a Hsiarre

 

  

  

Usy/£ $119119“le

' .„ních p'ncl byla znacna vem :loumkn 2w mmm, k|yiu„ uuz

'cdpokládano umel-„levou cokuvns‘flart- T.:-nfo kn]! hnula llllš'h'ilv'tlb Z-IB 253 20 459 949 m, .n" „'t-13,70

when „\ Ill-&lÚ humanity}. Rozsah změny bude uvcdnn ve slavebr‘im denim..

 

Křižu ni slava'icmo kolektoru

Běhu—m slavchnlzh prací byl malenn smvajlci kofaktor. Meni new| zakwslcn v

preju-How Llokuflmnťau Aby mol‘lu být provedena pokládm numb! a zmyp

why. namely hýl vm lu. , lovu p'UVUllUIly sluvelmv upravy.

2' 11mm! 000 2132D_13

 

 
 

Změna „z alsom: pm veyrenl yqumlmcuvflw

? důvodu velhtlm dcpm mum nmvom je včelnu Olzllžn-É „uváděl vmlovud'v

přlpujky oluvinnýru \.yxupmn. Byžn pmlo donudnulo že pilpo|ky tunnu 53 226,130 248 252.34 _195 025404

pfovadčny protlakum píctijudun jlzdni pruh kcnmmkacq aby došluk

mlnlmálwlmu omezenl domavy,

7mčnn obsygnvéhn mater-vám

Původně navržen obsyp frakce o 32 bude nah'nzen vhodně-lži mm. 0763‘

měna s_kljdnt konwikas-e de P91BQBJLKL§§MSK

Vzhlndum kn Kemp! . nl plánované (ekonsvukm kwumkare prwšn mk hyla 39/. 757,93 7400 03234 .5 264.11

mm-«luvuné [:rvoviw'ui skladbu mnmnikam pro znnni obdobi

Z q trn? ggghgvuclu

Při proved en] some! na $\Ú\'&_CÍCT1 munch bylo ZjlŠlČHU. že původní vodovod „:

nlžc„ než plánovaný rev)" pmln hyřn zml-mmutn nový \Inzimmi plovésl za g_gg ,947 452450 „947 45; on

pmmzu starého a tudiž nebylo nutné vybudovat sucho-mn.

 

 

470 610,52 -502 821.7‘ ‘92 011.19

 
 

 

 

   časový vliv na plném Sol) nemá vliv na termín ukončen! stavby

 

 

 

Údaje v Kč bez DPH'

  

  

     
 

 

Cena nawrmvaných VlceplacT Cena ”audios/Mich Hodnota urárvy ;, Ce‘kow CBHflW narůst ",

řašeneho 7x Méněnmrn iešpnšho Zl, (VPOMP < l'r'u mm” . „V'/.) ' (VP—MP < 30%) "

I IRR MG 'm 7 :* 1:1 SOX-2. .3 1:06 'I2—l ". kin lil-KU 092331 12 l :

Pilkwhy Pote! palél Příjemce

1) Oceněný soupis víceurací a méněpfací 1 ): lelovilel

2) Stansvosko Al) 1 x Ob;ednalel

3) Smnovnsko TDS 1 )! TDS

1 y. Provozovateli

1 x. Plowman! (autorský dozor)    
 

 
  Vyjádření - souhlas se změnami:

 

 

 

 

Zlmluvllcl scudaslm |méno datum

Pro'ílšíírmTíLíčíf
l ( "k) scu'laslm [mane

ukhlell)

Provozovatel aowlasuvl menu

T DE; «mmm imam)

Ob,-cmmlel soumaam ívá-m dulum    

 

Tento EvlCenCní llSl zn‘ény stavby ju pudl—ledem pm uzavřuni dodalku ke smlouvě 0 (Na Nec nou soucastl Lv enc Ilslu Imt'my

svauhy ;snu přílohy které 7dúvndňv||| npmvn’enosl zmenovbho listu včetně "Onenéreeho soupisu víceprací a menéprari'fl

 

Amara stavny (zav, - mo m (nm pave-  
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