
Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová Dodatek

Číslo smlouvy objednatele: 800289/2020

Dodatek č. 3 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.

Serafínova 396/9

719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem

 
 

starostou jednatelem

Ičo: 00845451 Ičo: 25828495

DIC: CZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ25828495

Peněžní ústav: lženěžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 19999

 
 

dále též jen objednatel

Obsah smlouvy

Čl. I

dále též jen zhotovitel

1. Smluvní strany dne 16. 10. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci přístavby budovy Úřadu

městského obvodu Ostrava — Hrabová pro kulturní účely. V průběhu realizace stavby byly

zjištěny skutečnosti, které brání plynulé realizaci stavby a dodržení smluvních ujednání a

kvality provedeného díla. Jedná se o objektivní skutečnosti, které žádná ze smluvních stran

nemohla V době průběhu zadávacího řízení, které předcházelo uzavření smlouvy o dílo, vědět a

nemohla jim zabránit. Z důvodů následků epidemie COVID-19 dochází ze strany dodavatelů

výrobků a materiálů k prodlužování termínů, které zhotovitel stavby není schopen ovlivnit.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje

lhůta plnění.

Čl. 11

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem uvedeným V čl. VII odst. 4 této smlouvy ve

lhůtě do 30.4.2022 a nejpozději poslední den příslušné lhůty předat dílo či dokončenou část

způsobem uvedeným V čl. XII této smlouvy objednateli.
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Městský obvod Hrabová

Čl. III

. 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. 72/1537 ze dne 11. 08. 2021.

. Ostatni články smlouvy o dílo č. 800285/2020 ze dne 16. 10. 2020 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno

vyhotovení.

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

dodatku, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno

uveřejnění vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.

. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
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Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 16.8.2021 Datum: 12.8.2021

Místo: Ostrava Místo: Ostravě

Igor Trávníček Ing. Martin Cigánek

starosta jednatel

OSTRAVA

Dodatek


