Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Dodatek
Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky:

VZ 36.22
P22V00000224

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou
_________________________________________________
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:

00845451
CZ00845451 (plátce DPH)
KB a.s.,Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:
1520761/0100
KS:
VS:
_________________________________________________
dále jen „objednatel“
a
TERNO FIREK s.r.o.
Pobialova 1432/23, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený Bc. Tomášem Štubňou, jednatelem společnosti
_________________________________________________
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:

26847221
CZ26847221
ČSOB a.s. Havířov

Č. účtu:
196643699/0300
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40421.
________________________________________________
dále jen „zhotovitel“
společně také jako „strany“
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,,Výměna schodišťových oken a proskleného zádveří v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice“
Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Dodatek

Obsah dodatku
Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6327/RMOb-JIH/1822/115 ze
dne 14.07.2022 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0417/2022/OBH ze dne 11.05.2022.

čl.I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.
S/0417/2022/OBH (dále jen ,,smlouva“)
1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z
důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 –
Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1
smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:
Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH
,,Výměna schodišťových oken a
proskleného zádveří v objektu
29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“
Původní cena díla dle SOD
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč
bez DPH

Dodatečné
práce

Neprováděné
práce

Rozdíl

-

-

-

- 8 400,-

44 000,00

52 400,-

Celkem
798 977,842 977,-

čl. II.
Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a
obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu
podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
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,,Výměna schodišťových oken a proskleného zádveří v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice“
Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Dodatek

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
− příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele
Datum:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu
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Za zhotovitele
Datum:
Místo:

Bc. Tomáš Štubňa
jednatel

,,Výměna schodišťových oken a proskleného zádveří v objektu 29. dubna 259/33, OstravaVýškovice“
Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství

