
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ě. 501322/2022

Smluvní strany
 

1.

Název zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Adresa: Československé armády 325106

715 00 Ostrava-Michálkovice

IČ: 00845451

DIČ C200845451

Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta

Telefon, fax:

Bankovní spojení:

dále jen „objednam/“

2.

Název zhotovitele: RD Real stavby s.r.o.

Se sídlem: Klínová 62031

?09 00 Ostrava

Jednajici: Lumír Vrana - jednatel

lČ: 0982! l 12

DlČ: CZO98211|2

Bankovní spojení .! č. účtu:

Tel. spojení

 

dále jen „zholavitel“

(dál jen „smluvní strany“)

Obsah smlouvy
 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. l (dálejen ,,dodatek"') ke smlouvě o dílo č. SOI 322.0022

ze dne l6.05.2022 (dálejen ,,sm|ouva"').

Čl. I

Předmět dodatku

l.1.Předmětem tohoto dodatku č. l je úprava platebnich podminek dle čl. V odst. ] smlouvy.

1.2. Čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené

práce a dodávky na základě faktury. Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturaci, a to na základě



vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do IS

dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a pojeho

odsouhlasení objednatelem (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovnich dnů od data

doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději

do 14 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními

předpisy.

Cl. 11

Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má

platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku,

což stvrzují svými podpisy.

2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají

po vzájemném projednání.

Čl. III

Doložka platnosti

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením

č. l356.-"RMOb_Mich.-’] 822F105 ze dne 05.08.2022.
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jednatel společnosti

Ing. Vladimír Kozel
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