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1. Smluvní strany se V souladu části D čl. V odst. 12. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. l259/2014/OI/LPO ze dne 20.5.2014 (dále jen „smlouva o dilo“) na realizaci stavby „Cyklistické

řešení na ul. Na Rovince“ z důvodu aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Důvodem

přepracování dokumentace pro stavební povolení je aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců

sítí, včetně průzkumu terénu a aktualizaci cizích projekčních stavů, a to z důvodu pozastavení prací

zapříčiněne'ho nesouhlasným stanoviskem vlastníka Tesco Stores ČR as. k výkupu pozemků.

2. Část B čl. I. odst. 2. bod A, se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly na dopracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro stavbu

„Cyklistické řešení ul. Na Rovince jejíž součástí bude:

. průzkum terénu, aktualizace cizích projekčních stavů,

. aktualizace vyjádření správců k existenci inženýrských sítí,

. aktualizace projektové dokumentace DSP,

. aktualizace vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí k DSP,

. dopracování DSP. “
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3. Část B (:1. II. Doba plnění se přidává odst. 5. a text zní následovně:

„Práce na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

Dodatku ě. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvěpříkazní č. 1259/20]4/OI/LPO. “

4. Část B (:1. II. Doba plnění se přidává odst. 6 a text zni následovně:

„Aktualizovaná dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednavateli předána do 18 týdnů

od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvěpříkazní ě. 1259/2014/01/LPO. “

5. Část B (:1. III. Cena díla se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

„Cena za splnění díla podle čl. I. Části B této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí: “

 

 

 

    

Předmět lnění Cena bez DPH DPH Cena celkem

F v Kč v Kč vč. DPH v Kč

PrOjektová dokumentace pro vydanr stavebnrho 483.000,- 101430; 584.430,-

povolenr, vc. planu BOZP

Projektová dokumentace pro provádění stavby 270000,- 56.700,— 326.700,—  

6. Část C (:1. I. odst. 1. bod A pism. a) se text nahrazuje a nově zní:

„Projednání aktualizované projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také "stavební zákon “) a

souvisejícími předpisy, a dle požadavkůpříkazce, “

7. Část C (:1. IV. Odměna se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

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

 

 

 

     

Předmět lnění odměna bez DPH Odměna celkem

p DPH (Kč) v Kč vč. DPH v Kč

Výkon inženýrské činnosti k DSP 91000,- 19110,- 110.1 10,—

Výkon autorskeho dozoru 47000,- 9.870,— 56.870,-
 

8. Část D čl. I. Cenová ujednání se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

„Celková cena (cena dle ěásti B čl. III. odst. 1. a odměna dle části C čl. IV. odst. 1. této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí: “

Cena bez DPH 753000,- Kč

DPH 158.130,- Kč

Odměna bez DPH 138000,- Kč

DPH 28.980,- Kč
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Celková cena bez DPH 891.000,- Kč

DPH 187.110,- Kč

Celková cena Včetně DPH 1.078.110,- Kč

čl. ll.

Závěrečná ujednání

  

  

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 č. 02667/RM1822/39

ze dne 12.11.2019.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1259/2014/OI/VZKÚ ze dne 20.5.2014 a

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO ze dne 18.8.2014 zůstávají

nezměněna.

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

stvrzují svými podpisy.

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

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

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

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

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 obj ednatele Za zhotovitele

Datum: 18.11.2019 Datum: 14.11.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Mgr. Lenka Brown

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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