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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: 1/b/INV/ 13/2016

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě

příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava MARPO s. r. o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 28.října 66/201, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová

 
 

zastoupen Igorem Trávníčkem, zastoupena Ing.arch. Jiřím Bobkem,

starostou jednatelem

IČQ: 00845451 IČQ: 41033078

DIC: CZ00845451 látce DPH DIC: CZ41033078
  

   

   
Peněžní ústav: Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 1229

Císlo učtu:

 
 

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Z důvodu nedořešených majetkových vztahů k některým dotčeným pozemkům se obě smluvní strany

dohodly ve smyslu části D, čl. V Závěrečné ujednání, odst. 12 k sepsání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a

smlouvě příkazní č. objednatele 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016, spočívající V rozdělení předmětu plnění

na 2 etapy a z toho plynoucí rozdělení ceny díla dle části B, čl. III a odměny za inženýrskou činnost dle

části C, čl. IV. Z důvodu zvýšené pracnosti při požadovaném rozdělení vypracování projektové

dokumentace a inženýrské činnosti se upravuje i výše ceny díla a odměny.

Původní znění části B, čl.I odst.1 se ruší a nahrazuje se novým textem:

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění této části smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dále uvedené

dokumentace pro stavbu „Rozšíření hřbitova“ V k. u. Hrabová, obec Ostrava (dále jen „dílo“).

Dokumentace dle odst. 2 tohoto článku (DÚR a DSP) bude rozdělena na 2 etapy. Sektor "A" ze studie

"Rozšíření místního hřbitova, Ostrava - Hrabová" (zprac. MARPO s.r.o., zak.č. 3086, 06/2016) bude

součástí Letapy, sektory "B" a "C" budou součástí 2.etapy.

Práce na DÚR 2.etapy budou zahájeny do 14-ti dnů po obdržení písemné výzvy objednatele.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Původní znění části B, čl.III odst.l se ruší a nahrazuje se novým textem:

čl.III.

Cena díla

1. Cena za splnění díla podle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH Cena celkem

v Kč v Kč vč. DPH v Kč

160.000,- 33.600,- 193.600,-

Předmět plnění

 

Projektová dokumentace pro vydání územního

rozhodnutí — l.etapa

Projektová dokumentace pro vydání územního

 

 

 

 

rozhodnutí vč. aktualizace — 2.etapa 16000" 3360“- 19360"

PrOjektova dokumentace pro vydani stavebního 84750; 17797,50 1025477 50

povoleni, vc. planu BOZP — l.etapa

PrOjektova dokumentace pro vydani stavebního 84750; 17797,50 1025477 50

povoleni, vc. planu BOZP — 2.etapa

Celkem 345.500,- 72.555,- 418.055,-

      
 

Původní znění části C, čl.IV, odst.l se ruší a nahrazuje se novým textem:

čl.II.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

 

 

Předmět lnění Odměna bez DPH Odměna celkem

p DPH (Kč) v Kč vč. DPH v Kč

Vykon inzenyrske [ClnnOStl do, doby vydani 40000; 8.400; 48.400;

pravomocneho uzemniho rozhodnuti - l.etapa

Výkon inženýrské činnosti do doby vydání

pravomocného územního rozhodnutí vč. aktualizace 10.000,- 2.100; 12.100,-

— 2.etapa

Vykon inzenyrske cinnosti do doby vydani 15.000; 3.150,- 18.150,-

pravomocneho stavebního povoleni — l.etapa

Vykon inzenyrske cinnosti do doby vydani 15-000: 3.150,- 18.150,-

pravomocneho stavebního povoleni — 2.etapa

Celkem 80.000,- 16.800; 96.800,-
      
 

Původní znění části D, čl.I, odst.l se ruší a nahrazuje se novým textem:

čl. |.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. l a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

Cena bez DPH 345500,— Kč

DPH 72.555,— Kč

Odměna bez DPH 80000,— Kč

DPH 16800,- Kč

Celková cena bez DPH 425.500,- Kč

DPH 89.355,- Kč

Celková cena Včetně DPH 514.855,- Kč

Ostatní články smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016 zůstávají beze

změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stej nopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednátel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své

podpisy.

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

pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová

usnesením č. 84/1924 ze dne 17. 1. 2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a

smlouvě příkazní pod označením „Rozšíření hřbitova (PD,IČ).

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Igor Trávníček Ing. arch. Jiří Bobek

starosta jednatel
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