
  

 

tutární město Ostrava

gistrát

 

Čislo dodatku objednatele: 0937133/2021/01

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 093712007IOIILPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava In . Josef Rechtik

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

 

IČ: 00845451 IČ:

DIČ: CZOOS45451 (plátce DPH) DIC:

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

16648625

      

Čsmúam cmmadm

 

dálejen objednatel dálejen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

1, Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy o dílo č. O937/2007/OI/LPO týkající se

stavby „Kanalizace na ul.Dr. Kudely, Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba“.

čl. II.

V článku II]. Předmět smlouvy v odst. ]. se na konci úvodního ustanovení (předpísmenem A)

doplňzy'e toto znění:

l. Na část stavby pod názvem „Kanalizace na ul. Dr. Kudely, Jelínkova“ v Ostravě—Porubě,
nebude zhotovitel zpracovávat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění

stavby včetně průzkumných prací a technicko—ekonomické studie, projektovou dokumentaci
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dle investičního záměru na rozšíření

kanalizace. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat občasný autorský dozor po dobu realizace
stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba“, zhotovitel nebude vykonávat autorský
dozor po dobu realizace stavby „Kanalizace na UL Dr. Kudely, Jelínkova“.

čl.III.

V článku V. Doba plnění se ruší odst. 6. a odst. 7.
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čl. IV.

Vč/ánku V1. Cena díla, odstavec 1. část B) a C) se nahrazuje tímto novým zněmm :

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

B) projektové dokumentace Cena bez DPH

Průzkumné práce 270.000; Kč

PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 597.000; Kč

PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby —

vodovod část Přemyšov 445.1 00,- K6

PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby —

vodovod část Poruba 294.900; K6

Autorský dozor _ vodovod část Přemyšov 51.000,- Kč

Autorský dozor —— vodovod část Poruba 33.800,— Kč

Cena celkem za část B 1.691 .800,— K6

CENA CELKEM část A+B 1.776.300,— K6

61. V.

V článku LX. Platebnípodmínky, se ruší v odstavci 12. písmenoj) g) aj), tímto se mění číslování

původních odstavců h) a i) na novéf) a g) v tomto znění:

I') za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu —— pro část vodovod-

Přemyšov: 51.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

g) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu — pro část vodovod-

Poruba: 33.800,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. Vl.

Příloha č. 2. Smlouvy — Plná moc se nahrazuje přílohou tohoto dodatku.

či. VII.

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města

usnesením 6.061.06/RM1822/93 ze dne l6.03.2021.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona 6. 340/2055 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město

Ostrava.

Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy č.0937/2007/OI/LPO ze dne 16.5.2007 zůstávají nezměněna.

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

„Dodatku 6. 3, což stvrzují svými podpisy.

6, Dodatek č.3 je uzavřen v elektronické podobě.

Dodatek 6.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.
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8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 jc příloha: Plná moc

 

 

 

 

Za objednatele Zhotovitel

1‘ ;) n ,y' — f 7'

Datum: Datum: Ál— ' ‘3' “' A!

Místo: Ostrava Místo: _..j3'vv'5ja7/mýgwfxf

 

Mgr. Zuzana Bajgarová . Ing. Josef Rechtik

náměstkyně primátora

na základě plné moci
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Příloha č.2 ke smlouvě č.0937/2007/OI/LPO

Počet stran: 1

P L N A M 0 C

ke smlouvě o dílo č. 0937/2007/OI/LPO

na vypracování projektových dokumentací včetně výkonu autorského dozoru pro stavbu

“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba“

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

IČ : 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: Ing. Josef Rechtik

Trvalé bydliště:

Místo podnikání: Hornopolní 12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 16648625

l. Zhotovitel bude jménem ana účet objednatele:

&) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy,

ohlášení a přijímat 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 (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 jine věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch

objednatele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být

odsouhlasen zástupcem objednatele.

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

smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-

Poruba“.

V Ostravě dne :

za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě lné moci     
Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: „Ž 22, ;? ŽŠ jz/

Ing. Josef Rechtík

zhotovitel
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 136890027-151964-210323074613, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzí provedla:—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 23.03.2021

  



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 136915500—151964-210323145447

převedením z dokumentu obsaženého v datoVé zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a

jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.03.2021 v 14:54:55.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) & ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 23.03.2021 14:08:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 52 F5 C6, kvaliflkovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4,

Česká pošta, s.p. pro podepisujíci osobu Jana Vronková, referent agend eGovernmentu, odbor vnitřních

věcí, 1103304, Statutární město Ostrava - magistrát. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným

kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným

kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 23.03.2021 v 14:54:55. Udaje o

časovém razítku: datum a čas 23.03.2021 07:48:46, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40

71 A1, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Ceská

pošta, s.p..

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým

podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.03.2021 v 14:54:55.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných

certifikátů vydanému k datu 23.03.2021 14:08:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo

kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 54 04 F4, kvalifikovaný certifikát pro elektronický

podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4,

Ceská pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, 5140800,

Statutární město Ostrava — magistrát. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným

časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným

poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 23.03.2021 v 14:54:55. Údaje o časovém razítku:

datum a čas 23.03.2021 13:32:59, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 A0, časové

razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 23.03.2021

JménoI iříl'mení a iodpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka.
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13691 5500—1 51964—210323145447

 

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https/www.czecltpoint.cz/overovacídolozky.

 


