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Dohoda o změně obsahu závazku č. 3

ke Smlouvě o dílo č. TSKZaH/O742/15-SD ze dne

28. 8. 2015

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 a § 1902 věty druhe' zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
 

statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 008 45 451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID DS: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ilona Borošová,—

e—mail: vedoucí odboru DaŽP Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

 

peněžní ústav: Česká spořitelna, as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27—1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva

ve věcech technických:

IČO: 476 74 725

DIČ: CZ47674725

peněžní ústav: Česká spořitelna as.

číslo účtu: 1642388339/0800

je plátcem DPH: ano

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o změně obsahu závazku č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. TSKZaH/0742/15-SD ze dne 28. 8. 2015, ve znění dohody o změně obsahu závazku č. 1 a dohody o

změně obsahu závazku č. 2 (dále jen ,,D0h0da“)

Článek |.

Uvodni ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Dohodu, stejně jako způsobilé nabývat V rámci

právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

2. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2015, na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 0862/RMOb—Sle/ 1418 ze dne 12. 8. 2015), Smlouvu o dílo „Zajištování celoroční

údržby zeleně na pozemcích v městském obvodu Slezská Ostrava“ (dále jen „Smlouva“), kníž dne

2. 7. 2018 uzavřely Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 (usnesení č. 4879/RMOb—Sle/1418/85 ze dne

27. 6. 2018) a Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 (usnesení č. 2249/RMOb—Sle/1822/44, bod 3 ze

dne 15. 7. 2020).

3. V souladu se Smlouvou se smluvní strany dohodly na změně obsahu závazku, dle níže uvedeného, a na

uzavření Dohody.

Článek ||.

Předmět Dohody

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceníku prací a služeb, který tvoří nedílnou součást Smlouvy jako

příloha č. 1, stím, že dojde knavýšení cen o míru inflace. Upravený ceník, který tvoří přílohu č. 1

Smlouvy, je nedílnou součástí Dohody jako její příloha a platí ode dne účinnosti Dohody.

2. Ostatní ujednání Smlouvy Dohodou nedotčená zůstávají V platnosti beze změny.

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dohody, uzavřené V souladu s českým právním řádem, a

Dohodou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími. V souladu s ustanovením § 11

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se uzavření

Dohody nepovažuje za zadání veřejné zakázky.

2. Na Dohodu se vztahuje, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru

smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že uveřejnění zajistí V souladu suvedeným zákonem

Objednatel a Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje Objednateli poskytnout veškerou potřebnou

součinnost.

3. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které smluvní strany měly a

chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev smluvních

stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými uj ednáními Smlouvy a Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních

stran.

4. V případě, že některé ujednání Dohody se stane neúčinným, neplatným či zdánlivým, zůstávají ostatní

ujednání Dohody účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním

účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání

původního.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
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v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dohody

svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

6. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech majících platnost originalu, z nichž si každá smluvní

strana ponechá dva (2) stejnopisy podepsané oprávněnými zastupci smluvních stran.

7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne

1. 3. 2021, ne však dříve než dnem uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv dle čl. III. odst. 2

Dohody.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

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

ve znění pozdějších předpisů:

0 změně Smlouvy a uzavření Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 10. 2. 2021

svým usnesením č. 3036/RMOb—Sle/1822/65, bod 3.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: 12.2. 2021 Datum: 16. 2. 2021

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Bc. Richard Vereš Ing. Jiřina Gáliková

starosta předseda představenstva

Příloha:

- Ceník prací a služeb
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