ke

Dodatek č. 1
Smlouvě o dílo

č. 2022/12/0197
(dále jen „dodatek“)
Rekonstrukce odlučovače tuku u kuchyně ZŠ Bulharská 1532/23,
Ostrava-Poruba
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba o rávněná 'ednat ve věcech technick'ch:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SUBLAND-TECH s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 33483
zastoupená: Jiřinou Blaškovou, jednatelkou

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611
bankovni s o'ení: ČSOB, a.s.
telefon:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0197 ze dne 28. 6. 2022, jejímž
předmětem je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce odlučovače tuku u kuchyně ZS
Bulharská 1532/23, Ostrava-Poruba“ (dále také jen ,,smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny
1.

V průběhu provádění díla se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti ze strany výrobce
odlučovače tuku, které neumožňují zhotoviteli dokončit stavbu v termínu do 1. 8. 2022
dle smlouvy. Zhotovitel neprodleně po podpisu smlouvy objednal u výrobce odlučovač

tuku, nicméně výrobcem bylo zhotoviteli sděleno, že dodávka odlučovače tuku bude
provedena až vtermínu od 27.7.2022 do 29.7.2022. Vzhledem kvýše uvedenému

zhotovitel nemůže práce dokončit včas dle smlouvy. Tuto skutečnost objednatel ani
zhotovitel nepředvídali.

Z výše uvedených objektivních důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, se mění termín
provedení stavby dle odst. 1. čl. IV. smlouvy takto:
„Termín provedení (dokončení díla a jeho předáni objednateli):

do 15. 8. 2022
(tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy).“

Ill.
Ostatni ustanoveni

. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas
s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají
beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0197 ze dne 28. 6. 2022 rozhodla
Rada
méstského
obvodu
Poruba
usnesením
č.
3240/RMOb1822/86
ze
dne

15. 7. 2022.

V Ostravě dne:

V Darkovicích dne:

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA

za zhotovitele
Jiřina Blašková

místostarostka

jednatelka

