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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

 

Číslo smlouvy objednatele: 500267/2020

Číslo 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.

Seraňnova 396/9

719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena lng. Martinem Cígánkem

  

starostou jednatelem

IČO: 00845451 IČO: 25828495

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ25828495

 

Peněžní ústav:
  

 

  

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná v obcho 111111 rejs ri u ve enem u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 19999

 

dále též j en objednatel

Obsah smlouvy

dále též jen zhotovitel

 

Čl. 1

1. Smluvní strany se V souladu s čl. 11 Předmět smlouvy odst. 10, smlouvy o dílo č. 8000267/2020 ze

dne 29. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dilo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby

„Rozšíření místního hřbitova letapa, Ostrava-Hrabová“ z důvodu dodatečných prací, které nebyly

součásti původní smlouvy o dílo a méně prací V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se

mění a nově zní čl. IV, odst. 1 Cena díla a čl. V Termín plnění.

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

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

3 155 028,50 Kč

662 555,99 Kč

3 817 584,49 Kč

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

Termín pro dokončení dodatečných prací je stanoven dohodou do: 30. 7. 2021

Dodatek č. 1 - „Rozšíření mistniho hřbitova 1.etapa, Ostrava - Hrabová“

  



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

 

Cl. 11 Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání 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. 63/1369 ze dne 14.4.2021.

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. 800267/2020 ze dne 29. 9. 2020 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu 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

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

smluv, uveřejňování některých smluv (zákon () 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. l — změnový list č. 1

 

 

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostravě

Igor Trávníček Ing. Martin Cigánek

starosta jednatel
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby;

Číslo SO/PS/
zoner ROZŠÍŘEl—ll misměno HáenovA našima/ga. -- HRABOVÁ

Íčíslo změny SO/PS:

MNázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

  
 

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice

 

 

TDS:

Přílohy: Počet paré: Vyhotovil:

1) Položkový rozpočet 1 x Jakub Hajný

  
 

Popis a zdůvodnění změny:
 

Na základě požadavku investora byly/budou provedeny následující práce, které nebyly obsahem SoD, nebo byly/budou provedeny

jinak dle dodaného výkazu výměr:

Změna skladby pěší komunikace - záměna krytu z asfalt recyklátu za kryt dlážděný ze zámkové dlažby tl. 80 mm vč. stěrkového podloží.

Navýšený rozsah prací při provádění rozšířeni VO, původně požadováno pouze příprava, nově budou dodány a osazeny také

požadované stožáry s LED svítidly.

V rámci 80 103 a 104 (drenážní a kanalizační systém) bylo zjištěno, že při realizaci zemních prací nebyly v blízkosti žádné lNG sítí.!

tudíž nebylo ani potřeba žádné kabely a tratě chránit, tudíž zhotovitel vrací jako méněpráce položky k tomu určené.

  
 

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

Nový termin dokončení a předání díla se stanovuje k datu 30062021.

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Cena navrhovaných Méně praci

řešeného ZL

Procentuální podíl Méně

prací ZL k celkové ceně

stavby

Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZL

Procentuální podil

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méně prací a Vícepraci

řešeného ZL

 

-22 906,50   
-O,85%

 
469 607,20

 
17,34%

 
446 700,70

 

  
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek'i

   "Přehled dokladů" ve

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list

  

Číslo paré:

 

 

 

 


