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íiíodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dílo &. 10264/2018/OM

(1(‘J264/2018/0W1)

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing.Petrou Bernfeldovou, starostkou

ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového

Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plíntou, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

a

Ludvík Basta

Sídlem podnikání:_

IČ: 01211013

DIČ: cz7302115073

Peněžní ústav: Komerční banka a.s

Číslo účtu:

VS:

Zapsán:

Zastoupený: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním

rejstříku

ve věcech smluvních: Ludvík Basta

ve věcech technických: Ludvík Basta

(dále také jako zhotovitel)
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Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 12. 3. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10264/2018/0M na realizaci

zakázky „Oprava 13 volných bytů v Moravské Ostravě a Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek |||

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II

smlouvy o dilo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. Ill smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení

méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1,

jímž se smlouva o dílo mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce u bytu č. 39, na ul. Hornopolní 2851/49

v Moravské Ostravě v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených ve vyčíslení méněprací, které je

přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná

v čl. |||, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 2.214.953,— Kč bez DPH snižuje o částku 200,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 2.214.9S3,— Kč

 

 

Cena méněprací bez DPH - 200,— Kč

Celková nová cena za díla bez DPH 2.214.753,— Kč

DPH 15% 332.213; Kč

Celková nová cena díla po snížení vč. DPH 2.546.966,— Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku,

je uvedeno v příloze č. 1 a tohoto dodatku.

Článek lV

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo Č. 10264/2018/OM 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

o dílo Č. 10264/2018/OM.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
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4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10264/2018/OM zůstávají v platnosti

beze změn.

4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávaní veřejných zakázek SME

2016—08 schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15.

12. 2016 oprávněna paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č.1: Vyčíslení méněprací

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne V Pštrmtšk ggga

     

 

Ludvík BastaIng. Petra Bernfeřciová

starostka- jednatel
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StřtUtáfÚí més‘o Ostrava , „ Příloha č.1: Vyčíslení méněpraci
mestsky obvod Moravska Ostrava a anoz

úřad městského obvodu

Oprava volného bytu č. 39 na ul. Hornopolní 2851/49 v Moravské Ostravě

Vyčíslení méně-prací na výše uvedeném bytě

Byt č.39

Méněpráce

výměna K - 800 3/4" UP před plynoměrem za KKP 3/4"

po|.č. 138 -200,-Kč

Celkem méněpráce -200,- Kč

V Ostravě, dne 25. 4. 2018

 

technik majetkové správy

 


