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Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 2364D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dilo č. 2364/2021/OI/VZ

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava SUBLAND-TECH s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zastoupené náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zapsána V OR vedeném u KS V Ostravě, oddíl

C, vložka 33483

 

IČO: 008 45 451 IČO: 28592611

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28592611 (plátce DPH)

 

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

 

čl. I.

Smluvní strany se V souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy 0 dilo č. 2364/2021/OINZ ze dne

30.09.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k této

smlouvě. Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava kanalizace ul. Dlouhá“ (dále jen

„stavbá“), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Z důvodu dodatečných činností vzniklých během

realizace stavby a vzniku méněpraci se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy v

rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. II

1. Včlánku II. Předmět smlouvy se v odst. ]. doplňuje písm. bb), které zní:

„bb) Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených V evidenčním listu změny
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stavby č. 1, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo, V rozsahu oceněného soupisu prací,

specifikovaných V příloze č. 5 smlouvy o dílo. Zhotovitel neprovede práce uvedené

v evidenčním listu změny stavby č. 1 — méněpráce v rozsahu změnového rozpočtu.

2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá nová příloha č. 4 — evidenční list změny č.1, který tvoří

přílohu č. I tohoto dodatku, a novápříloha č. 5 — oceněný změnový rozpočet, který tvořípřílohu

č. 2 tohoto dodatku.

3. Včlánku IV. Cena díla se ruší odst. 1. a nahrazuje se novým odst. 1., který zní:

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

Cena bez DPH ................................. 2.671.551,03 Kč

DPH ...% 561.025,72Kč

Cena celkem včetně DPH 3.232.576,75 Kč“

čl.III.

l. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o O uzavřeni tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07900RM1822/122 ze

dne 2.11.2021.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašuji, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto9
:
5
9
9
.
“

dodatku, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že

jej uzavírají po vzájemném projednání.

7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

0 Příloha č. l — evidenční list změny č.l

. Příloha č. 2 — oceněný změnový rozpočet

Za objednatele Za zhotovitele

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

 

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. l k dodatku č. 2364D1/2021/OI

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2364/2021/OI/VZ

Dodatek

Počet stran: 1
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Dodatek

Příloha č. 2 k dodatku č. 2364D1/2021/OI

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 2364/2021/OI/VZ

Počet stran: 3
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