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Statutární město Ostrava

“magistrát .ÚÚÉÍGĚÍ

Číslo "dodatku objednatele: D1‘l1963/2021/OI/‘VZ

IVZ: P.2-1'V00197244

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo &. ‘1963/2021/OIIVZ ze. dne 29.7.2021

Smluvní “strany

Statutární“ město'Ostram SUBLAND-TECH. s.r.o.-

Prokgšovo náměstí 8, 729. 30 “Ostrava Dlouhá 293/13 747 17-Darkovice

.zastoupenq náměstkyní primátora zastoupcna:*jcd'natelkou

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Jiřinou "Bláškovjou

IČO; 00845451 lČO: 28595261. ].

DIČ; 0200845451 , ' , „ DIČ: (228592611
  

  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského “soudu v Ostravě, oddíl C,..vložk'a

33.483.

 

' dále jen“ objednatel dále jen zhotóvitel

Obsah dodatku

\:

cl.L

„ Základní ustanovení

Smluvní Strany se'dohodly na uzavření.tohotododatku'č. 1 kesmlouvěo dílo č. ] 963/202.1/OI/VZ ze dne

29.7.2021 (dále jen. „s_lnlouva'ř) 11a realizaci stavby „Monitbrovacíí sit’ pramcni§téOstram - Nová

Ves a Hulváky“ z di’wo’du vzniklých _vl'gep'rací' a Améněpraci během realizace stavby. v rozsahu

dle změnového listu v. příloze é, ltohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl.Il.

Éředmět dodatku

!. Článek-Il.. Předmět smlouyy'odstavec ]. se doplňuje takto:

„Zhotovitel Se zav‘azzg'e' realizovat nad ráinec' proje/(tow “dokwnenrac'e vymezené v. tomto odSICIVči

vícepráce a nerealizovat 'mčněpráce „dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu: realizace

výše uvevdervzéfstavby a to v rozsahu dle přílohy č. jjsmlouvy.

Dodatek _č. 1 — „Monitorovací síť prameniště Ostrava“ — Nová Ves a Hulváky“
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mag ístrá't Ekostatek

2. V článkuVl. Cena díla se text odstavcel. nahrazuje textem:

Cena za provedené diloje stanOVe/ra dohodou smluvních Stran a cin'í

 

 

 

 

 

Cen(: bez DPH

Původní cena díla 2 “455 769,36

'chpráceg/ mčněpráce“ (ZL 01) - 321 495; 25

Gena, díla celkem 2. 134 „2 74; ] ]   
 

DPHse bude řídit právnímipředpisyplatnými (: účinnými ke dni zdanilelného plnění..

'3. 'V článku V.. Tennín'plnčnl Se text odstavce 2. nahrazuje textem:

Dílo bude realizováno v termínu do 30.4.2022. Tento termín provedení dílazahrmlje 1" přejímací

řízeníppdle. odst. 361. XIII. této smlouvy.

4. Příloha:: 1 tohoto dodatkuc. 1 Změnovy listě 1 vč. rozpočtu se vkládádo smlouvyJakoJeJlpříloha

č.5. Příloha0. 2 tohOto dodatku (‘3. ] Aktualizace ItahnónOgmmu realizace díla mění prílohu č. 2

smlouvy..

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1, “Doložka platnosti právního jednání dle 5941 zákonač. 128/2000Sb o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších pledpiSL1:O uzaVření tohoto dOdatkll [o:/„hodla lada města usnesením

(‘1'.09084/RM1822/1-42 ze dne 54.2022.

Qstatní Ustanovení“ Smlouvy o dílo č. I963/2021/Ol/VZ ze dne 29.7.2021 ve znění 2115111111111-

nezměněna._

“Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle-, Určitě, vážně a srozumitelně, žese

dohodly o Celém jeho obsahu, což stvrzují svýmipodpisy.

Slnluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3,_ že vylučují prijeti nabídky, ktelái

vyjadmje obsah návrhu smlouvyJinými slovy, i p_lijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatekci odchylka podstatně nemění podmínky nabídky;

Dodatek_c. ],Jeuzavřen v elektronicképodobě.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru „smluv.

Nedílnousoučástí tohoto dodatku č _1 jsou tyto přílohy:

Příloha0. 1 — Změnovy list0. ] vč. rozpočtu (přílohac5smlouvy) .

Příloha0. 2—Aktualizace harmonogramu realizace díla (příloha0. 2 „smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgar—Ova Jiřina Blašková

náměstkyně p1imátola _ jednatelka. společností-

na základě plné moci

„podepsánoelektronicky“ „podepsánoelektronicky“

Dodatek č. 1-— ,.Monítorovací'síť»_prameníštěOstrava —- Nová Ves a Hulváky“

  



 

Evidenční list změny-stavby č.1

 

Název aevidenční čísla B(avby' ' " ' ČíslóSO/PS I _ :1;an změny—stavby:.-

Monitorovací s‘ft’prameništěOstraVa-Nováves [číslo změny some:

Názevstavebntho cakam/provozního souboru (So/PS): „ 1
SO. 01 1

Monitorovací vřty::zpevněná plocha .   
 

Smluvní strany smlouvy _oídíiojna remImci'výše'wadgqéegtavbý, uzavřené dne. 29.7.2021. číslo smiouvy ubíe'dnaťél'eť 1963/2021/0WZ

 

Ohjédnavgteli, Slaguifi’mr’mésto Ostrava.“Prokafšqvonáměalí 1303131712930 Oskava. IČO: 008 451351

thmvits}: ,suIaLAND-TECH s.r.o.. Ulmann/13.747 nnarkovicmm: 25592611
 

 

Gem Fřóíelšlant (buxsáráký dabing):

Tčqhhicky' dqzur_s'taWhníkn'jTDSh

 

_ Pop'is'“& Íz'důvodn em“změn:

Pří-výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelnézměny- prác'e: ‘ _ _

Změnu č.-1)_ Při vrtání jednotlivých monitorovacích vrtů došlo ke změně hloubekz_důvodůgeologIckéstavbyv daném místě.

Celkem bylo. navrtáno.._,2025m vrtů, viz tabulka soupis vrtů, původní délky byly 14 ksx 20 m V cenéméně prací;zahmulyl

změnypotrubí pfi vys'troi'enf vrtů_ Méně grace činí: 4540 837,50- Kčbez DPH

 

změníš->z) Při vystroquárv' will! (jbšlo ka změněpolrubí na vystrojenízahuda provedena.k'alíbraóaz-SvISIOSti'patrubí na'všaCh' -

14 vriech, Více 9" ránu čin'í': 1'05 862,00 Kč bez DPH. __

Změna č.3) Pří raahzacl monitorovacích vrtů hudbu provedeny lerénní- úpravy přístupovycřlkomunikací (qu_(ra_nwenf

náletových dřevin srovnání terénu cest) _u vrtůMV 11.121314.15.1718a' 19 U MV11.12-,13-14~.a 21 bude provedfio

zpevnění příjezdových cest hutnéným kamenivem nad rámec pmjal<_(u,. z důquůvydatnýchdešťů došlo k pqgmácení

obslužných komunikací_polě musí být plocha upravena dopůvodníhostavu. Vícegráce'činí: 213 480,25Kč bez DPH.

 

časový vIĚVv'navplnéni Boo; NEMÁ 'vuv

 

 

 

 

 

      

 

Údaje vač bez'IDFH: _

Gena navrhovanýchÍVIcopmcÍ Connnavthovaných denolamíněny .°/- cáikóvýjcenb'vý naI‘IZI's't _“

řešenahoZL. Měněpracl řešeného ZL 1VP+MP .c 15%new Iii)n) " " (VFN? < 30%) '""

319 342423 $310, “37:50 960 17.9175. 39.1011 621495.25 „masa,-š

Přliohý; ' ' ' ' ' ' ' 'Pbč'et para; Hřij'emcja':

(: RekapiIgIIacemzp'octu 1 x‘ Objednatel

2] Změnový rozpočet pro“ posouzení. vícepradáméné—prack "|_ x TCS

3) Stavební deník 1 x Zhgtovileji

41 _s'oUpis' vm::
'( x Projekiant

5)fo(o dokumam'a'pe     
 

“jůůů-"'ióuhlas
snfm’sn’anii:
 

 

  
datum 10312022;

datum 1,10 135293.12-

zhotovitel: snuhlasfm

 

 

  

 

Projpklanl "(uutorský

ddhied); souhlasím

 

 

   

   

 

1135'; ' ' s_ouhiasrm

datum (7!? 4292

TDS:vpa_včř_ený
_ __

__ _

(echnra
souhlas-m

 

obIeoIIaIteI' vsauňvlasívm

 

  
'Zménn'smvbv (lava - m;! us: éIsIc para;
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A BTM-A c.:; alf—m;? tma—„_ 1-122» maf—==
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,.21 smlouvanano,»,.nto;zitbro‘xnaci‘st1"grain?” Ostravy é'říšáv'il'Ves aířiulváis'ffmá
 

 

 

 

 


