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Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek čt 3 ke Smlouvě o dílo čt 1999"2D3©/©Qtftt-t

uzavřený podle ust. 52586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

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)

  

 

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

lng. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství

(dále také jako objednatel)

a

STRABAG a.s.

Sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

   
VS:

Zapsán: vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B,

složka 7634

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Korespondenčníadresa: STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava — Svinov,

PSČ 721 08

(dále také jako zhotovitel)
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OSTRAVA

Smlouva o dílo— „Úprava parku Petra Bezruče"

   



Statutární město Ostrava Dodatek č. 3

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č„105971202010IMH

úřad městského obvodu

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 26.08.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10597/2020/OIMH

na realizaci stavby „Úprava parku Petra Bezruče“. Smluvní strany se v souladu s čl. Xl, odst. 11.3 výše

uvedené smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo"), dohodly na uzavření jejího

dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy je doplnění a upřesnění smlouvy vztahující se k rozvojové

péči o rostliny.

3.2 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. V smlouvy 0 odst. 5.21 s tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provádět rozvojovou péči rostlin (dále jen „povýsadbové péče") min. v rozsahu

stanoveném v projektové dokumentaci a soupisu prací, která neskončí dříve než po 3 letech od předání

a převzetí dila. Povýsadbová péče zahrnuje rovněž povinnost zhotovitele nahradit nevzeš/é a uhynu/é

rostliny v nejbližší lhůtě vhodné pro výsadbu. Zhotovitel bude provádět pravidelnou kontra/u stavu

rostlin a travnatých ploch a v případě, že shledá jako nezbytné pro zdárný vývoj a růst rostlin a

trávníku provést další práce (postřiky, zálivku atd.), nebo zvýšit četnost již prováděných

(zesmluvněných) prací je povinen neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel je v rámci

povýsadbové péče povinen vést realizační deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro piněnipovýsadbové péče, zejm. údaje o časovém postupu praci a jejich jakosti. Zástupce

objednatele je oprávněn vyžádat si kdykoliv deník k nahlédnutí a připojit k zápisům své stanovisko"

3.3 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. VIII odst. 8.2 smIouvy o ustanovení s tímto zněním:

„Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu k datu předání a převzetí díla bez položky za

povýsadbovou péči. Cena za povýsadbovou péči bude fakturována následovně:

zhotovitel vystavípo dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 31. 08. fakturu, přičemž:

1. rok na částku ve výši max. 40% z ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu

zhotovitele,

2. rok na částku ve výši max. 30% z ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu

zhotovitele,

3. rok na částku zbývajícíz ceny za povýsadbovou péči uvedenou v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Součástí každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel předloží

objednateli soupis provedených prací za daný rok vždy min. do 15.08. k odsouhlasení. "

Pro fakturaci za povýsadbovou péči se neužije ustanoveni týkajícíse zádržného.

3.5 Za účelem vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že v čl. IV a čl. VII odst. 7.2 smlouvy, kde

se hovořío díle, se dílem rozumí dodávky a práce dle smlouvy vyjma povýsadbové péče.
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Článek IV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

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

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

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

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

Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením

č. 3329/RMOb1822/53/21 ze dne 30.08.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn

lng. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele Za zhotovitele

VOstravě dne 3 1 -03- 2021 V Ostravé dne 3 1 N' 2021

 

místosta rosta

Smlouva o dílo— „Úprava parku Petra Bezruče“ $$$“ Ě :.

 

  

   

ředitel oblasti Sever, o. . Morava

1538 GG Plans. &

ekonom oblastí Sever, o.z. Morava
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