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uzavřený mezi smluvními stranami v souladu se zákč89/2012 Sb občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

Mě“ _Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku, pověřeného

zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

(dále také jako objednatel)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

lČ: 05321719

DIČ: c205321719

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 67094

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále ta ké jako zhotovitel)
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘívoz



Statutární město Ostrava
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

2.1

3.1

3.2

3.3

4.1
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Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM M0

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 27. 4. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10203/2021/OM na realizaci

zakázky „Opravy 7 volných bytů na ul. Orebitská 857/14, č. bytů 4,6,8,11,14,15 a ul. Orebitská

194/29, č. bytu 5 v Moravské Ostravě a Přívoze" (dále jen „smlouva o dílo"). Smluvní strany se

v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č, 1, jímž se smlouva o

dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v Čl. ||| smlouvy o dílo z důvodu méně prací zjištěných

v průběhu stavby.

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném v soupisech méně prací

uvedených v položkových rozpočtech bytů na ul. Orebitská 857/14, Moravská Ostrava, byt č. 11 a

15, který je přílohou č. 1 a č. 2 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. HI, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.767.750,00KČ bez DPH snižuje o částku 2.940,00 Kč bez DPH

takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 1.767.750,00

Cena méněprací bez DPH —2.940,00

Celková nová cena za dílo bez DPH 1.764.810,00

DPH 15% 264 721,50

Celková cena díla vč. DPH 2.029.531,50 z
x
x
x
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Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 10203/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM je vyhotoven ve 3

vyhotoveních, vnichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a znichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, se oba účastníci dohodli, že trvají na platnosti tohoto dodatku vcelém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME

2019—01 schválené usnesením c. 0215/RIVIOb1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne

04.02. 2019 oprávněn místostarosta Ing. Davida Witosz.

Příloha č. 1: Soupis méně prací Orebitská 857/14, byt č. 11

Příloha č. 2: Soupis méné prací Orebitská 857/14, byt č. 15

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne 2 8 -W., 2021 V Ostravé, dne '

27 N. ZUZí

   
 

mís starosta

ln, . David Witosz
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10203/2021/OM MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ

 



 

Název firmy Ristorispetto sro.
 

 
|Čo

 
5321719

  

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO

BYTU

 

TE:

 

 

 

  
 

 

 

 

Příloha č. 1 dodatku

č. 10203/2021/OM/1

 

 

 

Ulice Orebitská 857/14

Byt číslo 11. 85,16 m2 Ostrava - Přívoz

Velikost bytu 1+2 Patro : 3 NP

Stavy SV: Om3,0m3

Konstrukce domu : TUV: 0m3,0m3

Vypracoval-

majetkové

správy-technik

Možnost prohlidky bytu k nacenění info u BT

„ , , , _ poznámky, dodatečné _ cena bez

d e ro ed d . a d tkpoza ovan p v em pracn je n mn informace cena z je no u DPH

min. tloušťka dvířek a

Dodávka a montáž kuchyňské linky korpusu kuch.linky 18

kom let č. Desk +Dře +sifonu mm, s'f e flex',

77 p ,Y y , „Z“ , cm -10 ' o? n „ [ -1470 —1470
(demontaz a odvezem puvodm KU— odpad napoien radne ne

Ll),vč.skřínky nad digestoř protispád + dopojení

rozvodů vody a odpadu        
 

cena celkem bez DPH

V původním zadání byla uvedena kuchyňská linka o délce 170 cm, po kontrole bylo dohodnuto, že ve zmíněném

bytě bude kuchyňská linka instalována o délce 160 cm z technického i estetického hlediska.
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Příloha č.2 dodatku

č. 10203/2021/OM/1

 

Název firmy Ristorispetto s.r.o.
 

 lČO 5321719
   

 

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO

BYTU TE:
  
 

 

 

 

 

Ulice Orebitská 857/14

Byt číslo 15. Ostrava - Přívoz

Velikost bytu 1+2 71,75 mZIPatro : 4 NP

Stavy SV: O m3,0 m3

Konstrukce domu : zděný TUV: O m3,0 m3

Vypracoval—

referent

majetkové

správy—technik

 

Možnost prohlídky bytu k naceněni info u BT

 

 

  

min. tloušťka dvířek a

Dodávka a montáž kuchyňské linky korpusu kuch.linky 18

k let V. D k +Dře + "f , 'f n fle ',omp ,YC es y , wzu Sionu cm _10 mm Sl on. e „XI v _1470 _1470

(demontaz a odvezem puvodni KU- odpad napoien radne

Ll),vč.skřínky nad digestoř ne protispád + dopojení

rozvodů vody a odpadu        
 

 

cena celkem bez DPH ]

V původním zadání byla uvedena kuchyňská linka o délce 170 cm, po kontrole bylo dohodnuto, že ve zmíněném

bytě bude kuchyňská linka instalována o délce 160 cm z technického i estetického hlediska.
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