
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10259/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a nás|. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")
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Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a mistniho hospodářství

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddéleni investic, odboru investic a místního

hospodářství

dále také jako objednatel

a

I„-
sídlemz _

IČ: 48424641

DIČ: c26910105543

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Zapsán:   v Živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu Magistrátu města

Ostravy, pod. č. L01828

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: _

dále také jako zhotovitel
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10259/2017/0IMH

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 10.4. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10259/2017/OIIVIH na zhotovení

a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru akce „ZŠO,

Gajdošova 9 — rekonstrukce zahrady“ (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se v souladu s čl. XIV,

odst. 6 smlouvy dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. || smlouvy

z důvodu požadavku objednatele na změnu předmětu plnění a v návaznosti na to i změna doby plnění

dle čl. IV smlouvy. Změnu zadání si vyžádaly nově zjištěné skutečnosti při projednávání s dotčenými

stranami.

3.2 Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že smlouva se mění následovně:

3.2.1 Text v čl. || odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„ V rámci stavby bude řešeno:

|.etapa - rekonstrukce zahrady pro environmentální výuku:

- umístění altánu/venkovní učebny

- rozmístění záhonů pro environmentálnívýuku

sadové úpravy

vyrovnání terénu (u stávajících vyrovnávacích schodů)

- doplnění mobiliáře zahrady (lavičky, odpadkové koše a venkovní tabule)

rekonstrukce branky a zřízení vitríny u severozápadního vstupu

plocha pro pétanque

II.etapa - rekonstrukce sportovišť:

Zřízení multifunkčního hřiště

Rekonstrukce běžecké a rozběhové dráhy

Rekonstrukce doskočiště

- Zpevněná plocha (mezi multifunkčním hřištěm a běžeckou dráhou)

|||.etapa — hrací prvky:

- nové hrací prvky

- dopadové plochy pod hracími prvky

- zpevněné plochy (v severozápadní části zahrady)"

3.2.2 Text v článku IV odst. 2 se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech pro provádění

stavby (případně ohlášení stavby), nebo pro územní souhlas včetně plánu BOZP a všech kladných

vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do

31. 8. 2017.”

3.2.3 Znění přílohy č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10259/2017/0IMH

úřad městského obvodu

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Vpřípadě

změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto

dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím,

takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Smérnice o postupu při zadávání veřejných

zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RlVIOb1418/51/16 Rady městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic

a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29. 6. 2017

Místo: Ostrava

 

Ing. Jiří Vozňák

Vedoucí odboru investic a mistniho hospodářství

Za zhototvitele

Datum: 30. 6. 2017

Misto: Ostrava
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10259/2017/OIMH

úřad městského obvodu

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy č. 10259/2017/OIIVIH

Požadavek na zpracování projektové dokumentace pro úpravy zahrady Základní školy Ostrava, Gajdošova

9, PO

Stávající stav:

Objekt Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO se nachází na parcelách č. 2927, 2928, 2930, 2931, 2932,

2933, 2934/1 a 2934/2 v k. ú. Moravská Ostrava. Budova byla v roce 2014 zateplena včetně výměny

oken a úpravy venkovního schodiště do tělocvičny. Školní zahrada leží na jižní straně pozemku a

nachází se zde jak travnaté plochy určené pro sport, tak i plochy zpevněné — konkrétně hřiště s

basketbalovými koši a rozběhová dráha s doskočištěm. Na ostatních travnatých plochách jsou

rozmístěny dřevěné hrací prvky a lavičky, stoly pro stolní tenis a altán.

Požadavky na vypracování projektové dokumentace:

Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu je potřeba rozdělit na tři etapy:

|.etapa - rekonstrukce zahrady pro environmentální výuku:

- umístění altánu/venkovní učebny

- rozmístění záhonů pro environmentální výuku

- sadové úpravy

- vyrovnání terénu (u stávajících vyrovnávacích schodů)

- doplnění mobiliáře zahrady (lavičky, odpadkové koše a venkovní tabule)

- rekonstrukce branky a zřízení vitríny u severozápadního vstupu

- plocha pro pétanque

II.etapa - rekonstrukce sportovišť:

- Zřízení multifunkčního hřiště

- Rekonstrukce běžecké a rozbéhové dráhy

- Rekonstrukce doskočiště

- Zpevněná plocha (mezi multifunkčním hřištěm a běžeckou dráhou)

|||.etapa — hraci prvky:

- nové hraci prvky

- dopadové plochy pod hracimi prvky

- zpevněné plochy (v severozápadní části zahrady)

Obecné požadavky:

- návrh i samotné instalované prvky by měly respektovat všechny bezpečnostní předpisy odpovídající

provozu základní školy a měly by být dodány včetně potřebných certifikací

- veškeré úpravy musí být V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 0 obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb
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