Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10039l2022lO|MH na zhotoveni a projednání projektové
dokumentace
uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Moravská Ostrava
Zastoupený:
ve věcech smluvních:
Ing. David Witosz, místostarosta
ve věcech technických:
Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství
Ing. Lenka Samuhelová, referent oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
IC:V
DIC:
Peněžní ústav:
V

Císlo učtu:

00845451
CZ 00845451 (plátce DPH)
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

dále jen objednatel
a

Ing. Vladimír Slonka

„

Sídlo:
zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ztracená 231, 739 34 Senov
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

ICQ:
DIC:
Benéini ústav:
Císlo učtu:

11193841
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Zapsán: v živnostenském rejstříku magistrátu města Ostravy

dále jen zhotovitel
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„Rekonstrukce bytového domu Orebitská 19 - PD“

A PŘÍvoz

Statutární město Ostrava

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 10039/2022/0IMH

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

čl. I.
Uvodní ustanovení
Dne 24.01.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10039/2022/OIMH na vypracování
projektové dokumentace pro stavební povolení V podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně
zaměření stávajících stavů) pro stavbu „Rekonstrukce bytového domu Orebitská 19“ (dále jen „Stavba“)
včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení,
výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

čl. II.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zvýšení odměny za plnění z důvodu rozšíření zadání o zpracování
hodnocení hluku v komunálním prostředí ke stavbě „Rekonstrukce bytového domu Orebitská 19“ OstravaPřívoz. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jej ího dodatku č. 1, jímž
se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Odměna za plnění
1.

Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena beszPH
V Kc

DPH

Cena vč.DPH
V Kc

252 000

52 920

304 920

Inženýrská činnostyk vyřízení pravomocného
stavebního povolení

15 000

3 150

18 150

A2

Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP

10 000

2 100

12 100

A3

Hodnocení hluku

8 200

1 722

9 922

C1

CENA C1 — CELKEM

285 200

59 892

345 092

Cena bez DPH
v Kc

DPH

Cena vč.vDPH
v Kc

16 000

3 360

19 360

Cena bez DPH
v Kc

DPH

Cena vč.DPH
v Kc

301 200

63 252

364 452

A1

B

C2

Projektová
dokumentace
povolení v podrobnostech
stavby

pro
stavební
pro provádění

CENA C2 — autorský dozor

CENA CELKEM (C1+C2)

MORAVSKÁ OSTRAVA
2/3
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A PŘÍVOZ

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 10039/2022/0IMH

čl. |||.
Závěrečná ujednání
3.1

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, V nichž není nic škrtáno,
přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží
zhotovitel a dvě vyhotovení obj ednatel.

3.2

Ostatní tímto dodatkem č. l nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají V platnosti beze změn.

3.3

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.4

Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento
dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem
uveřejnění V registru smluv.

3.5

K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných
zakázek SME 2019 — 01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/ 19 Rady městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 20.07.2022

Datum: 20.07.2022

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

xxxxxxxxxx
maj itel
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