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Dodatek č. 1 ke smlouvě o cílo

uzavřený mezi těmito smluvními strarAmi,b V ssl)
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Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu
(dále jen ,,objednatel")
a

BYSTROŇ Group a.s.
Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 27800466
DIČ: CZ 27800466
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vI. 3238
(dále jen ,,zhotovitel")
I.
1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení č. 189/2017/ZPŘ smlouvu o dílo,
jejímž předmětem je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu ,,Haly IZS" v objektu
Integrovaného výjezdového centra Opava (dále jen ,,smlouva o dílo").
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nutnosti aktualizace předpokládaného
hamionogramu výstavby uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o dílo tak, aby zahájení
stavebních prací odpovídalo skutečnosti. V návaznosti na tuto skutečnost se mění příloha
č. 2 smlouvy o dílo a její aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění.

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účimiosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel,
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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4. Nedílnou součásti tohoto dodatku je příloha č. 1 - Harmonogram výstavby.
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BYSTROŇ Groupa.s.
Ostrava-Přivoz

LČ: 27800466
DIČ: C227800466
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Předpoklad převzetí staveniště: 18.6,2018
Předpoklad zahájení prací: 18.6.2018
Termín ukončení : 20. 12. 2018
Lhůta výstavby od převzetí staveniště: dle Sod
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Zažizení staveniště, přípravné práce

STAVEBNÍČÁST

Zemní práce a základové Kce

Svislé a kompletní konstrukce
Ocelová konstrukce
Vodorovné konstrukce
Upravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Bourací práce a ostatní práce
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Povlakové krytiny, tesařské a klempířské práce
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy keramické, povlakové, syntetické
Obklady keramické
Malby
VZT
ZTI, vytápěni
Rozvody plynu, stlačeného vzduchu
Kanalizační přípojka
Elektroinstalace
PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI l INVESTOROVI

Poznámka: v tomto HMG není počítáno s nepříznivými klimatickými podmínkami a stavební připravenosti ze strany objednatele.
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