
 

  

Číslo smlouvy objednatele: 3189/2016/OŽP/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: lVZ= P16VOOOOO246

Dodatek č. l ke Smlouvě 0 dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ ze dne

14. prosince 2016

Smluvní strany

  

  

Statutární město Ostrava Lesnická projekce Frýdek — Místek a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sidlem: Nádražní 2811, Frýdek

zastoupene náměstkyní primátora 738 O1 Frýdek - Místek

Mgr. Kateřinou Šebestovou jednající: lng. Petr Ratislav, předseda

představenstva

zapsaná v OR: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka

1391

IČO: 00845451 100: 25351079

DIČ: CZOOB45451 (plátce DPH) DIČ: 0225351079

Peněžní Ústav: Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

pobočka Ostrava pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: _ číslo účtu: _

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku č, 1 ke smlouvě
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. prosince 2016

\!

ct. |.

I. V čl. H. Předmět smlouvy odst. 1 věta třetí nově zní:

„Rozsah zařizovacího obvodu činí ll72,51 11a“.

2. V čl. V111. Cena díla odst. 3 nově zní:

„Celková cena za provedené dílo při rozsahu 1 172,51 ha zařizovacího obvodu činí :

Cena bez DPH .................................. 624 947,83 Kč

DPI—121% .................................. 131 239,04 Kč

Cena celkem včetně DPH ........................ 756 186,87 Kč“

3., V čl. IX. Platební podmínky odst. 18 písm. (1) nově zní:

„po úplném dokončení díla v požadovaném rozsahu bude zhotovitelem vystavena faktura na částku:

185 447,83 Kč bez DPH, 38 944,04 Kč DPH, 224 391,- Kč celkem vč. DPH (po zaokrouhlení částky

dle směrnice Ministerstva zemědělství č.j 26191/2016-MZE—16221). Doba splatnosti faktury neskončí

dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. III. bodu 6. smlouvy.“

 

Lesní hospodářské osnovy platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027
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čt ši.

Závěrečná ujednání

 

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

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. l rozhodla rada. města svým usnesením

č. 09480/RMl418/130 ze dne 12.6.2018.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek č. l je vyhotoven ve čtyřech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných oprávněnými

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

4. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všem ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což

stvrzují svými podpisy.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

„je á „if/f
Datum:
 

Misto: Zii? taveren-'

 

 
 

Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Po dobu nepřítomno
stí zastoupen

ing. Zbyň
kem Pražákem,

Ph.D.

náměstke
m

Lesní hospodářské osnovy platné od 1. 1. 2018 do 31.12.2027

V—

Ing. Petr Ratislav

předseda představenstva

 


