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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedvenýv pod číslem 0460/2021ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

č. S 0338/2021ISRDaZP ze dne 9. 9. 2021 na stavbu pod názvem „Opravy

místních komunikací“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Ičo: 00845451

DIC: CZOOS45451 _ plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

 

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálíkovou, předsedou představenstva

16sz ». 47674725

DIC: CZ47674725

Bankovní spojení: Česká s ořitelna, a.s. pobočka Ostrava

ofsloúčtu: _

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3 0338/2021ISŘDaŽP ze dne 9. 9. 2021

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 9. 9. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP na zajištění realizace díla

„Opravy místních komunikací“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. l mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. ll. Změny a doplnéni smlouvy o dílo

l. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

., ea Sasara
Oprava komunikace ul. Stranou 620.279,88 130.258,77 750.538,65

Oprava komunikace ul. Na Stezce 281,256,00 59.063,76 340.319,76

Oprava komunikace ul. Linkova 207.487,00 43.572,27 251.059,27

Oprava komunikace ul. Za Šachtou — Zčásti 113.611,00 23 .85 8,31 137.469,31

Oprava komunikace ul. Dalimilova 8.104,00 1.701,84 9805,84

Oprava komunikace ul. Stromského 239.148,00 50.221 ,08 289.369,08

Oprava komunikace ul. Výzkumná 1.620.818,00 340.371,?8 1.961.189,78

Celkem 3.090.703,88 649.047,81 3.739.751,69   
 

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

l. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Opravy místních komunikací“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu

usnesením č. 1203/67/21 ze dne 10. listopadu 2021.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě & zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0338/2021/SŘDaŽP zůstávají beze

změn.
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%? Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Za objednatele Za zhotovitele

11 «11- 2021
Datum Datum: 452. 4 l. 20%

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA Ing. Íiřina Gáliková

starosta předseda představenstva
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