
Statutární mexto ( [mum

 

městský obvod Radvanice n Bartovice

Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0224/20181MBalke smlouvé o dilo

č. S 0147/2018/MBa1

k zakázce „Sunuee vlhkého zdivu budovy bytového domu na ul. Kobrova $“. uzavřený mezi

smluvními stranami podle zákona C. 80/2012 Sb.. občanský zákoník

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo námestí 1803/8. 739 30 (DSII‘aVu-Momvskd ()slrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Sídlo: léšíuskai 87/281. 7 I 6 ()() (l).x'truvzt — Radvanice

Zustoupený: Mgr. Šárkou 'l'ekielovou. starostkou

16; 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

PeneZní ustav:

('íslo učtu:

 

dallejen ()bjednzttel

KAVÍS. spol. s r.o.

Sídlo: Palnckého165/16. Ostravu-Přívoz

Zustoupený: lng. Kamilem \t'iertigrochem.jednatelem

it“: 47067064

DIC: ("/47667664

Penélní ustav:

Cislo učtu:

Obchodní společnost zapsaná v obehodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka

4908 /„e dne 21.131903

dtllejen Zhotovitel

Obsah dodatku Č. 1 vedeného pod Č. S ()224/2018/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0147/2018/MBal:

I. Uvodni ustanoveni

l. Dne 4. dubnu 3018 uz,;tvrel) smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0147/2018/"1V113211 o provedení

Stavebních prací vrámci zakázky „Sanace vlhkého zdiva

nat ul. Kobrovu S".

budovy bytového domu

RADVANICE

A BARTOVICE

 



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

2. Shora uvedena smlouva o dílo se tímto dodatkem mění nasledujícím zpusobem.

II. Změna smlouvy o dílo

Text odstavce č. 3 článku Vl _ Cena díla_ smlouvy o dílo ě. 8 0147/20] 8/MBal. se zrušuje v plném
rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Objednatel prohlašuje. že uvedené plnění. které je předmětem této smlouvy. bude používáno

k ekonomicke činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. I 1. 3011. bude pro výše
uvedenou dodavku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 9221 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o DI’H‘“).
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležítostmi dle § 0221

odst. 2 zákona o DPl [.

III. Závěrečná ujednání

1.

2.

b
)

Za objednatele

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Č. 5 0147/20 1 8/MBaI zůstavají beze změn.

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení)_

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto Dodatku ě. 1 ke Smlouvě o dílo

Č. S 0147/2018/M8a1 má Objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením

č 1705/88/18 ze dne 23. května 2018.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originalu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele

23 -n5- 2018 23 115- 2018  
Datum:
 

Místo: MZe/M72 — Ž/ŽŽVHN/C'CW

Mgr. Šárka Tekielová

starostka

 

Datum:

 

Místo: N??/WA _7 22¢)F&M/cz?
 

Ing. Kamil Vicrtigroeh _ A

jednatel

 

ŘADVAř—élůšš

A BARTQVHCÉ

  


