
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 25 82D1/2022/OI/VZ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2582/2021/OIIVZ ze dne

9.11.2021

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava KR Ostrava a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Slivova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena předsedou správní rady

Mgr. Zuzanou Báj garovou Štefanem Polákem

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka

 

2527.

IČO: 00845451 IČO: 25890981

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

     
 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby “ Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a

Blanická“ z důvodu vzniklých víceprací á méněprácí V rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž

se mění předmět díla.

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), která se stává součástí projektové

dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění

stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická“, zpracované Sweco Hydroproj ekt a.s. divize

Morava, IČO: 26475081, se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava, arch. číslo: 007/20/3

čl. |||.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi á méněprácemi ve výši 1.437.425 .46 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

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

Cena bez DPH 15 007 425,46 Kč

DPH 21% 3 151559,35 Kč

Cena celkem včetně DPH 18 158 984,81 Kč
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DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. IV.

Článek V odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 49 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XIII. této smlouvy.

čl. V.

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

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou

přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek ve znění č. 4 — Zjišťovací protokol

tento text:

„.č 5 — Evidenční list změny stavby č. 1“

čl. VII.

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

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09842/RM1822/ 154. ze dne

28.6.2022.

Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2582/2021/OI/VZ ze 9.11.2021 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

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.

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

  

Stefan 532:2: Štefan

Polák

Polak ŠSLÉÍŠŠJSŠIOS

Mgr. Zuzana Bajgarová Stefan Polák

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 2582/2021/OI/VZ

Počet stran: 1
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Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Hydroprojektf219070

Stavba: Rekosntrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická

Statutární město Ostrava

KR OSTRAVA a 3

Kód Popls

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2582/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Smlouva prosinec 21

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů SOD + Dodatek č.1

Náklady z rozpočtů

01 Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická

001 SO 01 Gravitační jednotná kanalizace

002 50 02 Kanalizační přípojky

003 $0 03 Bouracr prace

004 Ostatni a vedlejší naklady

Náklady z rozpočtu Dodatek č.1

Evidenční list změny stavby č.1

SO 01 Gravitační jednotntní kanalizace , změna

5 technologie pazeni u úseku ŠZ . Š5

SO 01 Gravitační jerlnotntní kanalizace , zvýšení
6 . . . .

nivelety potrubl v useku S1 - S4

7 SO 03 Bouraci práce

8 SO 01 - sanace šachet

15 007 425,46 18158 984,81

13 570 000,00 16 419 700,00

1357000000 16 419 70000 K6

10 362 333 27 12 538 483.76 K6

2 43019179 2 940 532307 K6

278 .136 65 336 908 35 K6

498 988 29 603 775 83 K6

1 437 425,46 1 139 284,81

1 437 425 46 1 739 284 81 K6

1494 078 66 1 807 835 06 K6

7919910 -95 830 91 K6

»7 797 2s .g 434 67 K6

30 343 25 36 715 33 Kč
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