
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo dodatku objednatele: 2187D1/2021/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2187/2021/Ol/VZ

ze dne 01.09.2021

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava ČIPOS Ostrava a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena členem představenstva

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. Václavem Ciglerem

ičo: 00845451 ičo: 28706391

DIC: CZOO845451 látce DPH DIC: CZ28706391 látce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

  Císlo účtu: Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2187/2021/OI/VZ ze dne

01.09.2021 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

„Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá“ z důvodu vzniklých víceprací a meněprací

v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1 . smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a meněpráce vrozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy,

specifikované položkovým rozpočtem.

čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 196 527,82 Kč bez DPH, a

proto se původní znění odstavce I. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

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

Cena bez DPH 2 100 907,81 Kč

DPH 441 190,64 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 542 098,45 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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Statutární město Ostrava

magistrát

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. VI.

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

ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08182/RM1822/126 ze dne

30.11.2021.

Dodatek

 

 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2187/2021/OI/VZ ze dne 01.09.2021 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

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

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

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

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). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Václav Cígler

náměstkyně primátora člen představenstva
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby
Čislo změny stavby:

Čislo SO/PSI
Rozšlřem ul. Karla Svobody před křižovatkou s ut. Vlnitá v )ctslozmény SOFPS

k.u. Stará Plesná

Název stavetaniho obtektulprovomtho souboru [SO/PST 1

SC 101 IÚIŠIt'Ullt ul Karla Svntmrty 5'3 '01

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavtene dne 1 9.2021. číslo smlouvy objednatele:

2187QO21IOWZ; ldonuňkátor veiegné zakázky (IVZJ. P21V00200065

Objednavalel' Statutárnf město Ostrava, Prokešovo náměstí 130315. T29 SC Ostrava. zCO 00845451

Zhotovitel: CIPOS Ostrava as. Harantova “l Hum. 702 00 Us:.rava JCO: asmmm

 

GLDENGINEERlNG spol s : o . Havlát-ovn nábřeží 38, 70? 90 Ostrava - Moravská

Gama“ "mnm“ Ostrava. ICO 47663121

 

Technický dozor stavebníka (TDS): After.- mining a s, l_n'ucsť'tí UAD—41710 CC 13>.{ra.ra,lCO:F.4P.1E€-_'>O

 

Poor: a zdůvodnění změn: Celkově VCP Celkově MP- Celková Bilanoa:

50 101 lomí ul. Karla Svoboďy - amino e. 1 - vndodum kto ma původních

vrtaných rtů—teplot do vývrtu DN 240 se stávaícim opboanlm RD č.p 34 byly vývrty DN 110

měny : naběhl vyložnlkové vrtné soupravy Vývrty byty osazeny aomrmhmnýmr tytom RSI

a následná tma olovem nulami. Na uo mtěnu npuovono patem" or: pfodtoton nový

ambry vypnul.

80101 mlíhnl ul. KarlaM- zminl e. 2 - Fnálni úprava mmmntstflhu

zmá stěny 0th : uůvom monument Mocnosti provede-to mm» I‘M-{mi malty

a mannym spanoeuyicím Mirun.

 

49355000 35088000 M3 020.00

 

10511400 0.00 “511400

 
so tot mann: ut.m Svobody . mm c. J - v tomu reknmtmtcco vozovky bylo v

neurons: se stavbou mnou optikou Homo — llv otop.. tl. čili dohodnuto. it rum:

ČIPOS Ostrov. u.! provedu v rámu radium “so konstrukční vrstvy komunikace a

poduodní "my ti po novotou; stiniicich asfafl, mammal Kmalzaca sphbkovo Plesná -

ll. ohm. ll. část (KR Ostrava) provede v lámal Watsona obnovy korunkou: mum

Kata Svobody v letních mesicich i carovu křižnvuky

180 101 MWut Kom Svobody - zmaru :. 4 - v rámci Motown. vozovky bylo

commune, že opravu DN zoo rmt potmot mondo provadim bozvýlwpovw technologii. 0.00

58 306.70 434 958,52 476 661.32

 

269 000,00 ~269 000 00   
 

 

časový vliv na Mn! SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

Dodatek

Cena navrhovaným

Mónůprací řešeného

ZL

445 661,82

Hodnotu změny

(VPM)

Cena navrhovaných

Vicoomoi točeného ZL

249 134,00 694 795.82

  

* (VP-MP)

  

Celtový cenový ”Mist %

30,24 496 527,82   
—8.55

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Změnový rozpočet VCP - změna záporové stěny. změna

asfaltových krytů
1 x Zholovnel

2) Zmánový rozpocet MNP - odpoúet astaltobetonovy'ch krytů MK 1 x Objednatel

3) Zápisy (stavebni denik + kontrolni den + koordinace staveb) 1 x TDS

4) Statické posouzení trvalé záporovo stěny t x AD

5) Fotodokumentace     
 

 

Vyjádřenl — souhtas se změnami:

 

   
 

    

  

    
 

Zralovitol souhlasim m— datum?) “0152‘ counts

AD: souhlasím „mam damn 22 44 2524 nous

TDS: souhlasim lmono_ mmm 22441 2041 poms

Objednatel. souhlaslm „nm autumn \\ QDŠI portu:

 

   
Tento Evidenční hsl změny stavby to podkladem pro Word nadílku ke smlouvě o dio. Nedllnou součásti Evflentniho listu zmóny

stavby jsou pttlohy. kteté zdůvodňull oprávněnost měnového listu, včetně 'Oconinoho soupisu víceprací : "Wad“

   zlu-en. atomy (zav) - krycí m lom m:
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