
Technický dozor investora na zajištění výkonu inženýrské činnosti pň realizaci stavby „Přístupová komunikace a inženýrské

sítě k pozemkům na LV 889, k.ú. Hošťálkovice“

_ Č. smlouxlúíkazníka: Č. smlouvy příkazce: 072_/A)22 - SML

Dodatekč.1

k příkazní smlouvě č. 044/2021-SML

uzavřené dne 19.07.2021

podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek [

Smluvní strany

Příkazce:

Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 00845451

[HČz c200845451

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

Městský obvod Hošťálkovice

se sídlem: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických:

  

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílacíadresa

Příkazník:

Ing. lan Harabiš

se sídlem: Mládeže č.538/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 72972475

INC: c26501161304

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno u Živnostenského uradu Magistrátu města Ostravy, pod č.j. ZURZP/5738/10/ANA/4 dne

3.3.2010

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany"

II. Předmět dodatku

Ustanovení článku IV. Doba plnění se mění takto:

1. Termín zahájení: 10/2021

Termín ukončení: do převzetí dokončené stavby příkazcem, vydání kolaudačního souhlasu a

odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami).

Předpoklad výkonu plnění je 07/2023.



2. Ustanovení článku V. Odměna se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce bude maximálně 398 400,-Kč (cena

bez DPH) a je dohodnuta jako nejvýše přípustná. Čerpání odměny je možno maximálně do výše

300 000,-Kč (cena bez DPH) a to po dokončení asfaltových ploch na komunikaci. Zbytek odměny

tj. 98 400,-Kč je možno fakturovat až po předání díla bez vad a nedodělků — předpoklad 07/2023.

III.

1. Ostatní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží jedno a příkazník jedno

vyhotovení.

IV.

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

v platném znění:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice,

udělený usnesením č. 12-12/2022 ze dne 14.12.2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru
v-vr

nejvhodne151 nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy.

V Ostravě dne
V Ostravě dne

Za příkazce:
Za příkazm'ka:

  
 

 

Mši Jiří Jureček
Ing“ Jan Harabišstarosta
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