
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 8100971202210I

Parkoviště za radnicí — ul. Nivnická

čl. I. Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta městského obvodu

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOOS45451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as., Číslo účtu: 20028—1649321399/0800  

 

zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. MDS Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spojů 835/2, budova B, 708 00 Ostrava—Poruba

zastoupena: Michal Kocurek, jednatel

IČO: 03459209

DIČ: CZO3459209

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, oddíl C, vložka 60153

bankovni spojení: MONETA MONEY BANK a.s. číslo účtu: 215700493/0600

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0097/2022/OI na realizaci veřejné zakázky „Parkoviště za radnicí —

ul. Nivnická“.

čl. ll. Změny

Nahrazuje se znění odst. 1 čl. IV Doba a místo plnění takto:

„l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 22.07.2022 a nejpozději tento den předat dilo objednateli“

Nahrazuje se znění odst. 1 čl. V. Cena za dílo nasledujícím zněním:

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

 

 

 

 

Cena za dílo celkem v Kč

Cena bez DPH 2.059.969,48

DPH 432.593,59

Cena celkem vč. DPH 2.492.563,07     
Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy ZLl a ZL2 jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.“
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. |||. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti nejdříve dnem zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originalu, přičemž objednatel obdrží dvě

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.03.2022, evid. č. objednatele S/0097/2022/OI, zůstávají

v platnosti beze změn.

čl. |V. Doložka

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

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.03.2022, evid. č. objednatele

S/0097/2022/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 63. schůzi konané dne

18.07.2022 pod č. usnesení 3245/RMObM-MH/1822/63

Přílohy: příloha č. 1 — Změnové listy ZL1 a ZL2

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

 

starosta městského obvodu jednatel
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