
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22SM013_01_A

uzavřena podle zákona č. 890012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Československé armády 325.-"106

715 00 Ostrava

Zastoupeny: Ing. Vladimírem Kozlem, místostarostou

 

  

Bankovní spojení:—

Číslo účtu:

IČ: 00845451

DIČ: C200845451

““

dále jen „objednate

Zhotovitel: WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.

Ludvíkova 1351:"16

716 00 Ostrava-Radvanice

Zastoupeny: In .Jan Kokáš, 'ednatel s olečnosti

Císlo účtu:

IČzv 03885224

DIC: CZO3885224

dále jen „zhotoviteř“

(dále jen „smluvní strany“]

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo

č. 22SM013_01_A ze dne 12.05.2022.

1.

Čl. I

Dodatek se uzavírá zdůvodu navýšení ceny díla, na základě dodatečných stavebních

víceprací, jejichž potřeba se projevila až v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky

malého rozsahu č. ll.-"2022 snázvem „WORKOUTOVE hřiště ZŠ Ostrava-

Míchálkovice“.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy vpůvodních zadávacích

podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto

dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací.



Čl.II

1. Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.] smlouvy se v důsledku víceprací mění

 

následovně:

Celková původní smluvní cena díla 702.510,80 Kč bez DPH

Vícepráce 26.500,00 Kč bez DPH

Celková nová cena díla po zvýšení 729.010,80 Kč bez DPH

Výše DPH 153.092,27 Kč

Celková cena díla po zvýšení vč. DPH 882.103,07 Kč vč. DPH

Rozsah víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Čl.III

]. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 22SM013 01_A ze dne 12.05.2022 zůstávají

nezměněna.

\!

2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo c. 22SM013 01 A ze dne

12.05.2022 a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

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

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

dodatku, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany shodně prohlašuj 1', že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že

jej uzavírají po vzájemném projednání.

Čl.IV

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením

č. 1306.-"RMOb__Mich/1822.-'100 ze dne 07.06.2022.

Příloha: cenová nabídka víceprací č. 2210338

Dne 1 7 '05- 2022 Dne 1 7 “115“ 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.   

   
 

WORKOUT CLUB PARKS sro

Ing. Jan Kokáš

jednatel společnosti

Ing. Vladimir Kozel

místostarosta

U



šou;m I b® NABÍDKA / OBJEDNÁVKA

wor ou

brand c u č. 2210338

WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 051mm: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Ludvíkova 1351/16 Ulice: Čakoslovenské armádv325/106

71600 Dama-Radvanice Město: 715 OOOstrava

IČ: 03885224 DIČCZOSSBSŽIA IČO: 00845451

OR: C 61703 vedená u Krajského souduv Liiv-ar'! DIČ: CZ 00845451

OR: „

quslrnrgán.

Wřimiď Ing.Jan kaáš

Kontakt: 725 503 499 Splatnost faluur. 15 dní od doručení

Dltum 09.06.2022 Platnost nabidky 4 tydny

e-mal ' _ Termín dodání: 5 týdnu, dledohodv

VRIPRACE

Kód Název produktu / služby Pallet Cena bn DPH Hodnota bez DPH

247 Nakládání výkopu z hornin tř. 4 včetně odvozu a uskladnění na skládce (76K) “| 25 RDG 2'5 W7-

CELKEM be: DPH : 15 500 ::

DALŠÍ SLUŽBY

Kód Název pmduktu I služby Počet Cena be.! DPH/jedn. Hodnota bez DPH

CELKEM bez DPH: D Kč

KONEČNÁ CENA bez DPH : 26 500,00 K-

DPH 21%: 5 565,00 Kč

KONEČNÁ CENA vč. DPH: 32 065.00 K-

PODMÍNKY

_

Smluvní pokuta ve výši 0,05% Ia každý den prodlení

Předmět plnění této smlouvy podléhá tež mu přenesen“ daňové povinnosti podle ust. §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotvv platném znění. V případě, že se

jedná poule 0 dodání uvedeného předmětu, nikoli o jeho následnou montáž, režim daňové povinnosti se uplatňovat při lakturaci nebude
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