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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

Ing. Zdeňkem Trej baiem, Ph.D.

 

 

lodaíok

Číslo dodatku objednatcle:0937D1/2010/01

09371200710ULPQ

In . JosefRechtík  

 

iČ: 00845451

DIČ: (3200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Čísio účtu:

 

dále jou objednatel

Šifřšiíířiodafk“

či. !.

IČ: 16648625

DIČ:

Peněžn! ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen zhotovitel

:? článku VI. Cena díla, odstavec 1. se rušía nahrazuje: tímto novým zněním:

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

 

 

 

  

 

 

Čištění kanalizace pro poďeby monitoringu \! délce 280m 14.000; Kč

Monitoring nalezenékanalizace vč.vyh_odnoce1íí 22.400,- Kč

_ Geodetické práce _ 16.100,~ Kč

Pasport nalezené kanalizace včlprůzkumných prací 32.000,- Kč

Cena celkem "za část A 84.500; Kč

 
B) projektové dokumentace

 
Průzkumné práce 270.000; Kč

 

 

 

PD pro územní řízení S97.000,- Kč

PD pro stavební řízení 882.600; Kč

Autorskyd9h_led no dobu__reaiizaco stavbym_101.200,—Kč

 Cena celkem-.za část B 1.850.800,- Kč

  CENA CELKEMA+B 1.935.300,— Kč   
 

Sazba daně z přidané hodnoty bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu

zdanitelného plnění.

Včlánku V1. Cena díla, odstavec 2. se ruší a nahrazzg'e tímto novým zněním:

Kanaflzace na ul. Dr. Kudely, JelInkova a rokvodovodu Přamyšov-Poruba (PD a AD)"--Dodatek č 1 “WERAVA! E !

č0937I2007IOF1LPO   
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2. Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Valánkuv VI. Cend díla, odstavec 6. se ruší.

čl. II.

Včlánku lXPIatebnípodmín/m odstavec I2. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení čištění stávající nalezené kanalizace pro potřeby monitoringu, po provedení

monitoringu včetně vyhodnocení vpožadovaném rozsahu a po provedení geodetických prací

v požadovaném rozsahu : 52.500,- Kč bez DPH + DPI-I v zákonné výši. Tato lhůta splatností

faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 1. smlouvy.

b) po předání pasportu stávající nalezené kanalizace včetně průzkumu a vyhodnocení v požadovaném

rozsahu: 32.000; Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí

dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 2. smlouvy.

0) po provedení průzkumných praoi v požadovaných rozsahu: 270.000,- Kč bez DPH + DPI—I

v zákonné Výši.

d3 . po předání projektové dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu: 597.000,- Kč bez

„DPH + DPH v zákonné výši. Tato lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po

- uplynutltermínu uvedeného v čl. V. bodu 3. smlouvy.

iv»

e) po předání projektové dokumentace pro stavební rízení propracované do úrovně dokumentace pro

provádění stavby v požadovaném rozsahu: 882.600,— Kč bez DPH + DPH vzákonné výši. Tato

lhůta splatnosti faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V.

bodu 4. smlouvy.

t) * za vykonaný autorský dohled na stavbě po udělení (popř. po nabytí právní moci) kolaudačního

souhlasu: 101200,- Kč bez DPH + DPI—I v zákonné výší.

či. III.

1. ___Doložka platnosti právního úkonu dle _§_f11 zákonač 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů:

' O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením „č. 9755fRM0610/1 16 ze dne 12.01.2010.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.0937/2007/OI/LPO ze dne 16.05.2007 zůstávají nezměněna.

3.. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém

jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými

podpisy.

 

4. Dodatek č.1"'j'ewvý'hotoven—vúřtyřečh stejnoníse'oh s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tří & zhotovitel jedno vyhotovení.

2131 „Kanalizace na ul. Dr.Kudeíy, Jalfnkova a rekvedovodu Přemyšov—Poruba (PD 2 ABY—Dodatek č. 1 RGWERAVÁ

č.0937f2007/0l/LPO

„... w--—.—.W—-.m. _. 4 .. . \ “u ... ..Wp-c—om..——w-m

!
o   



.. ..... _._.-W-u..__m„„...„. „...H........-... .. _...„._.. .. ___—WW.W.._.,. „ . .. .. . „:...—___..gur.. _-...':.

Statutární město Ostrava

magistrát teda?-ak  
5. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0937/2007/OI/LPO ze dne 16.05.2007.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

 

 
 

 

 

Za objednatele Za zhotovitefe
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Datum: _. „ 13' X. 2010 Datum: ,!. (0‘ 2310

Místo: Ostrava. ' Místo: Ostrava

Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D., zmocněnec Ing. Josef Re&tík

náměstek primátora
\

vodohospndóřs
kó stavby

Hornopolní
12, 702 00 Ostrava
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