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Statutární město Ostrava
D0datek

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 1517 D2 / 2021 /01

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1517 l 2019 ] OI l VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava STASPO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Těšínska 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena jednatelem

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Svatoplukem Madrym

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u KS

V Ostravě, oddíl C, vložka 1807

 

IČO: 008 45 451 IČO: 410 35 704

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ41035704

  
 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke

Smlouvě o dílo č. 1517/2019/OI/VZKÚ ze dne 26.4.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.8.2020 (dále

jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravskaw

z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby V rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy

o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedna se o nepodstatné změny

závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Včlánku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. doplmg‘e se bod 2.3, který zní:

„2.3 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2

(Příloha č. 6 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 7 této smlouvy).“

3. Včlánku IV. Cena díla se mění bod 1 . a nově :ní:

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

Cena bez DPH ................................. 59.448.185,60 Kč

DPH 21% 12.484.118,98Kč

Cena celkem včetně DPH 71.932.304,58 Kč
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4. Včlánku V. Termínyplnění se mění bod 2. a nově zní:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je z důvodu provedení stavebních

prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 2 stanoven na 20.08.2021. Tento termín

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3., čl. XIII. této smlouvy.“

5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - evidenční list změny stavby č. 2, která tvoří

přílohu č. 1 tohoto dodatku.

6. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 7 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2.

tohoto dodatku.

čl. II.

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

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07238 / RM1822 /

111 ze dne 10.08.2021.

2. 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 dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

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

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019 a Dodatku č.1

č. 1517D1 / 2020 / OI ze dne 19.08.2020 zůstávají nezměněna.

5. Tento Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1517 / 2019 / OI / VZKU ze dne 26.04.2019.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.2, což

stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají

po vzájemném projednání.

8. Tento Dodatek č.2 je uzavřen v elektronické podobě.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 6 — Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)

Příloha č. 7 — Rekapitulace rozpočtu (příloha č. 2 dodatku)

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarova Svatopluk Madry

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1517 / 2019 / OI /VZKU (příloha č. 1 dodatku č. 2)

Počet stran: 2
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Příloha č. 7 ke smlouvě č. 1517 / 2019 / OI /VZKU (příloha č. 2 dodatku č. 2)

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská

Rekapitulace změn

VP a MP - dodatečné stavební práce

Změna č. 9 - Navýšení délky propojení navazujících

kanalizačních stok z vedlejších ulic

Změna č. 10 - Dodatečná rekonstrukce části navazujících

kanalizačních stok z vedlejších ulic

ul. CESKA

ul. BŘEZINOVA

ul. MOZARTOVA/LETECKÁ

ul. BESKYDSKÁ

Změna č. 11 - VP + MP při úpravách komunikací

Celkem VP+MP

„Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1517/ 2019/ OI IVZKÚ“

VP

126 385,48

2 982 791,89

83 659,24

764 428,15

1 563 854,88

570 849,63

754 508,66

3 863 686,03

Počet stran: 1

MP Celkem

-64 000,00 62 385,48

0,00 2 982 791,89

0,00 83 659,24

0, 00 764 428, 15

0,00 1 563 854,88

0, 00 570 849,63

-180 373,41 574 135,25

-244 373,41 3 619 312,62

OSTRAVA


