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Statutární město Ostrava

magistrát

Smluvní strany

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 1945D1/2017/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1945/2010IOIILPO

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené

náměstkem primátora

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Ostrava, Mariánské Hory, 28. Října 1142/ 168

PSČ 709 00

Zastoupena

předsedou představenstva

Osoba pověřená jednáním ve věcech

technických:

Jméno a příjmení AO:

Oblast autorizace: vodohospodářské stavby

Číslo autorizované osoby:

  

IČO: 00845451 IČO: 45193622

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ45193622

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. I.

Článek H. Předmět smlouvy se rozšiřuje o odstavec I I. a 12. ve :něnt':

11. Aktualizace průzkumných prací a aktualizace projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

(dále aktualizace DUR) dle Specifikace prací — viz. Příloha č. 3 smlouvy. DUR byla zpracována pro

stavbu pod názvem „Koblov — plošná kanalizace“. Název stavby se mění na „Koblov — rekonstrukce a

rozšíření kanalizace“ — viz. Příloha č. 4 smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k písemným dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace pro stavební

povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to emailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od

obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl. XI.

odst. 8 této smlouvy.

čl. II.

Včlánku IV. Doba plnění se doplňuje odstavec 8. v tomto znění:

8. Aktualizace DÚR v požadovaném rozsahu bude obj ednateli předána do 25—ti týdnů od nabytí účinnosti

Dodatku č. 1 této smlouvy.
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čl. |||.

Včlánku V. Cena díla, odstavec. 1 se ruší a nahrazuje tímto novým :něním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH

Průzkumné práce 720.000,- Kč

DUR 1.780000,- Kč

Aktualizace průzkumné práce a DÚR 740.000.- Kč

DSP 1.270000,- Kč

Autorský dozor 130000,- Kč

CENA CELKEM 4.640.000,- Kč   
Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění.

čl. IV.

Včlánku VIII. Platebnípodmínky, odstavec 12. se doplňuje o bod. e) ve :nění:

e) po provedení a předání aktualizace průzkumných prací a aktualizace DUR V požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku 740000,— Kč bez DPH+ zákonná sazba DPH.

čl. V.

Včlánku XI. Sankční Wednání se doplňuje odstavec 8. v tomto :nění:

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. 11, odstavec 12. smlouvy, je povinen zaplatit smluvní

pokutu ve výši 1 000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený V termínu.

čl. VI.

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

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06785/RM1418/98 ze dne 20.6.2017. Tento

dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1945/2010/OI/LPO ze dne 28.06.2010 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1,

což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

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

5. Smluvni strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a pOVinnosti

smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo, která jsou V rozporu

s kogentnimi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky

s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.“ Informace o datu uveřejnění vregistru smluv, závazná pro

zhotovitele, mu bude zaslána e_mailem.

8. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy smlouvy:

Příloha č. 3 Specifikace prací

Příloha č. 4 Plná moc

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 27.06.2017 Datum: 03.07.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

náměstek primátora předseda představenstva

na základě plné moci
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Příloha č. 3 ke smlouvě č.: l945/20lO/Ol/LPO

Počet stran: l

Specifikace praci s rozpoložkovánlm ceny praci

Koblov - rekonstrukce g [,ozstrení kanalizace

Aktualizace dokumentaóe pro vydání rozhodnutí 9 gmlgtggí stavby vč. aktualizace

Mamma

Jadná se o akiunílzaci dokumentace pro vydání rozhodnutí o um ístění stavby (00R) vypracované v 01/2011 pod

arch. č. HPO 3-9-67? no a názvem „Koblov - plošná kanalizace", řešící výstavbu a rekonstrukci splašková

kanalizace v celkové délce 009 5600 brn včetně kanalizačních prípolelt, čerpací stanice a projednání s dotacnými

 

orgány.

Průzkum né práce - aktualizace
'104 000 Kč

DUR - aktualizace
636 000 Kč

     

    „,

Průzkumné práca - aktualizace

Aktualizace geodetického zaměřeni + aktualizace mapy 1:500 72 500 36 000 Kč

Zjištění (ověření) a zakreslení stávsílclch inž. sítí - aktualizace 40 500 20 000 Kč

zdokumentování SíaVajímGh odpadů od jednotlivych nomovítosti a 30 1600 46 000 Kč

pasportlzuca septiků a žump

 

Průzkumné práce celkem - aktualizace

DÚR - aktualizace

Katastrální mapy
B 300 2 400 Kč

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí pro data.parc LV 60 100 B 000 Kč

Jednoduché výpisy pro sousedící parcely 112 50 5 800 Kč

Kladné projednání vstupů s vlastníky vó. zalít-tání smlouw o smlouvě

budoucí pro ÚÚR
42 500 21 000 Kč

Projednání DÚR 5 dotčenými orgány 50 500 25 000 Kč

_ počet A4 počet

Vlastní dokumentace aktualizace fformáty) hodin

Průvodní zpráva 14 35

Souhrnné technická zpráva 50 125

Přehledná situace 1:6000 5 10

Katastrální situace 1:1000 se zákresem kanalizace 60 200

Situace 1:500
98 245

Podélné pmfily — kanalizace '10 175

Čerpací stanice 10 20

Vzorová šachta a uložení potrubí 16 40

Tabulka dotčených parcel 14 35

Tabulka sousedních parcel 26 BS

Zpráva :) zapracování podmínek vyjádření 8 24

Celkem
391 974 487 000 Kč

Propoée! stavby
11 000 Kč

inventarizace zeleně - aktualizace
4 000 Kč

Pteložlty STL plynovodu
14 DOD Kč

 

DÚR celkem ~ alttuallznco

 

  

 

i 7HUTNI PROJEKT OSTRAVA a.s..

\ 28. řilna 11421168

__ GDS 00 Ostrava, Mariánaké I-lory
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Příloha č. 4 ke smlouvě č.: 1945/2010/OI/LPO

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1945/2010/OI/LPO

na vypracování projektových dokumentací pro stavbu „Koblov — rekonstrukce a rozšíření kanalizace“

V Ostravě — Koblově.

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IC: 00845451

zastoupeno: , náměstkem primátora

Zhotovitel: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. 5.

sídlo: 28. října 1142/ 168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČ: 45193622

zastoupen: , předsedou představenstva

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:

a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení apřijímat za

objednatele písemnosti,

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obsahující právo převést stavbu (text návrhu smlouvy

o budoucí smlouvě bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto

uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude

projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele V souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., oůzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem obj ednatele.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy a jejího

dodatku do vydání pravomocného stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 27.06.2017

 

za objednatele

náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 03.07.2017

 

za zhotovitele

předseda představenstva
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