
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1756D1/2019/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 17561201 8/OIIVZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bájgarovou

UDI MORAVA s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

zastoupena jednatelem: Ing. Michalem Kreutzem

zapsána V OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.

24783

 

 

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

 

IČQ: 25893076

DIC: CZ25893076 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo učtu:

 

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

1. Smluvní strany se ,v souladu s čl. V odst. 15 části D smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.

1756/2018/Ol/VZKU ze dne 21.05.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na

realizaci stavby „Revitalizace Havlíčkova nábřeží — úsek Na Hradbách — Kostelní“ z důvodu změny

rozsahu předmětu smlouvy a ceny díla.

2. Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 V části B se nahrazuje úvodní text:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rámci přípravy akce 8210 „Revitalizace Havlíčkova

nábřeží — úsek Na Hradbách — Kostelní“ V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vypracovat pro

objednatele na základě investičního záměru „Nábřeží Ostravice — Havlíčkovo nábřeží“, který

zpracovala společnost UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, v

11/2017 a projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby

„Rekonstrukce sjezdu kHávlíčkovu nábřeží“, kterou zpracovala společnost UDIMO, spol. sr.o.

V 11/2014 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“):“

3. Čl. III. Cena díla, odst. 1., část B se mění a nově zní:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

provedene' dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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CenavbŘaĚ DPH DPH v Kč Cena VĚĚDPH v

PD pro územní rozhodnutí (DÚR) 274 000,- 57 540,- 3 31 5409.

PD pro stavebni povolení (DSP) 333 000,- 69 930,- 402 9309.

PD pro provádění stavby (DPS) 110 000,- 23 100,— 133 100,-

Celková cena za část B 717 000,- 150 570,- 867 570,-  
 

4. Vzhledem k rozšíření rozsahu autorskeho dozoru z důvodu rozšíření předmětu díla se čl. IV. Odměna,

část C se mění a nově zní:

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

 

 

 

 

 

 

   

Cantar? 033551?-

IČ pro územní rozhodnutí 30 000,— 6 300,— 36 300,-

IČ pro stavební povolení 20 000,- 4 200,- 24 200,—

Funkce koordinátora BOZP 20 000,- 4 200,- 24 200,-

Autorský dozor 35 000,- 7 350,— 42 350,—

Celková odměna za část C 105 000,- 22 050,- 127 050,-  
 

5. Čl. I. Cenová ujednání, odst. 1., část D se mění a nově zní

„Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH

DPH

Celková cena včetně DPH

čl. ll.

Závěrečná ujednání

822 000,- Kč

172 620,— Kč

994 620,- Kč“

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

pozděj ších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 01986/RM1822/29

ze dne 13.08.2019.

9
"
.
“

stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 1756/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.05.2018 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

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

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
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6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

 
 

 
 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 14.8.2019 Datum: 15.8.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Michal Kreutz

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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