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Statutární město Ostrava

magistrát

Dodatek č. 1

ze dne 08.08.2022

Smluvní strany

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 2160/2022/2023/01/1

ke smlouvě o dílo č. 2160/2022/OI/VZ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Báj garovou

SUBLAND-TECH s.r.o.

Dlouhá 293/13 747 17 Darkovice

zastoupena: jednatelkou společnosti

Jiřinou Bláškovou

 

ičo: 00845451

DIC: CZOO845451

Peněžní ústav:

  Císlo účtu:

ičo: 28592611

DIC: CZ28592611

Peněžní ústav:   

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08.

08. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

„Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves“ z důvodu vzniklých víceprací v rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla. Jedná se o nepodstatné

změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadavani veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 288.404,85 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 se

jedná o vícepráce ve výši 288.404,85 bez DPH, tj. 3,04 % původní ceny díla).

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1 . smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

v

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce vrozsahu dle přílohy c.

položkovým rozpočtem.

5 smlouvy, specifikované

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o vícepráce ve výši 288.404, 85 Kč be: DPH, aproto se původní znění odstavce

I. v čl. VI. smlouvy nahra:uje tímto novým zněním:

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

„Rekonstrukce studny S14, prameniště Nová Ves“

Dodatek č. 1 k SoD č. 2160/2022/OINZ
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magistrát DOdatek

Cena bez DPH 9 784 614,27 Kč

DPH 2 054 769,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 11 839 383,27 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí

tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

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

ve znění pozděj ších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00671/RM2226/ 13 ze dne

24.01.2023.

2. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2160/2022/OI/VZ ze dne 08. 08. 2022 zůstavají nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

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

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven V elektronické podobě.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

9° Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 5 smlouvy)

 

  

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarova Jiřina Blašková

náměstkyně primátora jednatelka společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. l Dodatku

Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby:

. Číslo SO/PS/
Rekonstrukce studny S14 pramemště Nová Ves, org. 7390 _

/ Čislo změny sows:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLO 1

SO 03 I 1
SO 03 Příiezdni komunikace

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.8.2022. číslo smlouvy objednatele: 2160/2022/0INZ; IVZ=P22V00218905;

číslo smlouvy zhotovitele: 03082022

Objednavatel: Statutáml město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o., se sídlem Dlouhá 293/13. 747 17 Darkovice ,IČO: 285 92 611

 

Gen.pro|ektant (autorský dohled): KBproiektAqua s.r.o.. Staroveská 129/154, Ostrava-Proskovice ,IČO: 06020364

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK as., Nádražni3114/28, Moravská Ostrava,lČO: 45193673

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Požadavek fy Zaklídání staveb pro vrtání studny 1 x Objednatel

2) Fotodokumentace
1 x TDS

3) Rekapitulace rozpočtu
1 x Zhotovitel

4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

apis a odůvodnění změny:

Z důvodů těžké stavební mechanizace ( vrtná souprava o hmotnosti BO t) a na základě podmínek pro realizaci vrtu, musí být pro stání vrtné

soupravy rozšířená únosná manipulační plocha. Rozšíření manipulační plochy je 150 m2 (prostor 10x15 m). Nosnost plochy bude ověřena

statickou zatěžovací zkouškou.

Náklady nna zřízení této plochy činí: 288 404,85 - Kč bez DPH

 

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

 

 

 

. . . , Procentuální podíl , . , Procentuální podíl .
Cena navřrggragfyšlžrenepram M én ěpracl ZL k celkové Cena ne;;hšzzaélícíZIIŽ/iceprací Víceprací ZL k celkové Cena MžgšěgnraézLazyicepraa

ceně stavby ceně stavby

0,00 0,00% 288 404,85 3,04% 288 404,85       
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský
dohled): souhlasím jméno datum 24 4, 2021, podpi

TDS: souhlasím jméno datum ZJ, /Z.&%>Odp

Zhotovitel: souhlasim jméno datum M 12. (La. po

Objednatel; souhlasím Jméno   
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nemm součástí Evidenčnlho listu změny stavby je “Přehled

dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:
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