
Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě č. 2020/12/0928

„Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě:

Rekonstrukce bvtovvch domů U Oblouku, Ostrava — Poruba“

 

 

Příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

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 MOb Poruba

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdušek, 599480310, e-mail:

rgaidusekábmoporubacz, a Hana Hrbková, tel. 599480714, e-mail: hhrbkovaábmoporubacz

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 4387

IČO: 28644344

DIČ: CZ28644344

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 284541502/0300

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „příkazník“)

tímto V souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021, jejímž předmětem je zajištění nezbytných předpokladů pro



výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem

„Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba“ (dále také jen „Smlouva“).

I.

Uvodní ustanovení a předmět změny

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je uprava právních vztahů vzniklých mezi

smluvními stranami V souladu s ust. čl. III. odst. 4. Smlouvy a s tím související změna

výše odměny, která byla mezi stranami sjednána v čl. V. odst. 1. Smlouvy.

2. V důsledku podstatného prodloužení doby výstavby díla snázvem „Rekonstrukce

bytových domů U Oblouku, Ostrava-Poruba“ z důvodu nepříznivých klimatických

podmínek V souladu s čl. IV odst. 2 smlouVy o dílo na provedení stavby a dále z důvodů

uvedených V dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby minimálně o 125

kalendářních dnů (celkem na 17 kalendářních měsíců — do 03.08.2022) oproti původně

plánovaným 396 dnům výstavby (tedy 13 kalendářních měsíců — do 31.03.2022), což

představuje překročení doby výstavby o více než 30 % a tedy vyvolalo nutnost rozšíření

činnosti příkazníka (která má být dle č. III. odst. 2. Smlouvy vykonávána až do úplného

dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení vč.

splnění všech činností uvedených V čl. II. Smlouvy, a do dne nabytí právní moci

příslušného kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí), se smluvní strany

v souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy dohodly na dále uvedených skutečnostech.

3. Smluvní strany po vzájemném jednaní dospěly k závěru, že je potřeba navýšit odměnu

příkazníka vyplývající 2 čl. V. odst. 1. Smlouvy, přičemž při stanovení její konečné výše

bylo postupováno takto:

 

 

 

  

Původní výše Původní výše odměny bez Výpočet výše odměny v Výše odměny bez DPH Rozdíl mezi

odměny DPH V Kč při předpokladu Kč bez DPH na l kal. v Kč při předpokladu odměnami bez

trvání Výstavby 396 kal. den) trvání výstavby celkem DPH v Kč při

dnů 521 kal. dnů (zaokr. na navýšení trvání

koruny) výstavby o 125

kal. dnů

Výkon 286 600,- 723,737 377 067,- 90 467,-

technického

dozoru stavebníka

Výkon funkce 117 000,- 295,454 153 932,- 36 932,-

koordinátora

BOZP

Celkem 403 600,— 1019,191 530 999,- 127 399,-    
 

4. Članek V. (Odměna) odstavec 1. tedy nově zní takto:

„ I. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy

činí:

 

DPH

v Kč

Odměna bez

DPH v Kč

Předmětplnění

    Kč

Odměna vč. DPH v

 
 

 



 

 

 

Výkon technického dozoru 377 067,- 79 I84,— 456 251,-

stavebníka

Výkon funkce koordinátora 153 932,- 32 326,- 186 258,-

BOZP

Celkem 530 999,- III 510,- 642 509,-      

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. “

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 kPříkazní smlouvě č. 2020/ 12/0928 ze dne 07.01.2021 nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

V Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

Dodatku vRegistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv). Uveřejnění V Registru smluv zajistí objednatel.

2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2020/12/0928 ze dne 07.01.2021 zůstávají beze

zmen.

3. O uzavření tohoto Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 2020/ 12/0928 ze dne 07.01 .2021

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3283/RMOb1822/88ze dne

05.08.2022.

4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen V elektronické podobě.

V Ostravě dne: 08.08.2022

Za přikázce Zá příkazníka

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

místostarostka člen představenstva

městského obvodu Poruba


