
DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. S/0103//2021/OFSM/Plu, ze dne 16.8.2021, který spolu

Objednatel (název):

sídlo:

korespondenční adresa:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

dále jen objednatel

zástupci objednatele:

—ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

a

Zhotovitel (název):

sídlo:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsán:

dálejen zhotovitel

zástupci zhotovitele:

—ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

uzavřely smluvní strany

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/9

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov

Ing. Radimem Smetanou, starostou

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

Česká spořitelna, a.s.

1649332389/0800

Ing. Radim Smetana, starosta, tel: 599 421 021

Hynek Plucnar, OFSM - správce BF a NF, tel: 599 421 041,

724 349 189, hplucnar@svinov.ostrava.cz

TURČINA, s.r.o.

Dělnická 544/53,_735 54 Havířov - Prostřední Suchá

p. Martinem Turčinou - jednatelem

25886550

CZ25886550

MODETA Money Bank, a.s.

231322939/0600

u Krajského soudu v Ostravě, pod ev. číslem: C24293

p. Martin Turčina, tel: 602 574 945, turcina@turcina.cz

Ing. Daniel Moravec, tel: 733 122 508, moravecábturcinacz

p. Dušan Cigánek, tel:603 434 265

 

1.

Předmět

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna technologie provedení stavby veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem: „Oprava střechy domu na nám. Dr.Brauna 369/6, Ostrava-Svinov“,

která spočívá v úpravě projektované sklady střešního pláště a to, ve vypuštění demontáže

stávající střešní krytiny zasfaltového šindele (včetně podkladní asfaltové lepenky). Obě

vrstvy budou ponechány jako podklad, na který bude položena projektovaná nová AL krytina.

Ostatní technologické postupy stavby zůstávají beze změny.

    

  

  



II.

Cena

V důsledku změny technologie stavby, dle čl. 1. tohoto dodatku, se upravuje čl. 3, odst. 3.1

smlouvy ,,Cena za dilo“.

Cena za dílo se snižuje o částku (méněpráce) ve výši: 36 630,- Kč, bez DPH,

Upravená cena za dílo, včetně Dodatku č.1 je ve výši: 1 112 121,09 Kč, bez DPH.

111.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

nebo pokud je vyžadováno jeho zveřejnění 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) — pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím

registru smluv. *

Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Úřad městského obvodu Svinov.

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou

vyhotoveních.

IV

Doložka platnosti právního úkonu

Dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavřeni tohoto Dodatku č.1 rozhodla, ze strany objednatele, Rada městského obvodu

Svinov usnesením č. 1277/RMOb-Svi/1822/66, ze dne 30. 8. 2021.

V Ostravě dne: .................... V Ostravě dne: .....................

  starosta
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Příloha: Položkový rozpočet méněprací



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  
 

 

  

s: 2021»N80 Oprava střechy domu na nám. Dr. Brauna 369/9, Ostrava- Svinov

(.) O1 Objekt - střecha

R A2021—21 MP - Demontáž stav. střešní krytmy

PC Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 712 Povlak0vé krytiny
-20 862,04

1 t i 12600831R00 iOdstranění ;"zivičkrytiny střech nad 30" 1vrstvé m2 -484,44000' 10.00 -7 751.04

22998712203ROO Přesun hmot pro povíakové krytiny. výšky do 24 m % -5.00000 200,00 -1 000,00

Sí 7 12600836 Odsuanéni povlakové krytiny střech přes 30" z n12 »484,44000 25,00 -12 11.1.00

asfaltových áindolu ! '

Díl: 762 ' Konstrukce tesařské ' -15 767.64
-1 762343935R00 IZabeaneni olvorú střech prkny plochy nad 8 m2 1 m2 ! —484,44000 31,00 45 017.64

5Ý998762203R00 ;Přesun hmot pro tesař—aké konstrukce, výšky (10 '24 m Í % ; 45000000 5.00 350.00
: I

. Í   
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

/12 F’ovlakové krytiny psv _20 862,04 57

76? Konstrukce tesařské PSV ~15 767.64 43

Cena celkem
-36 629.68 100        

H
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