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Statutární město Ostrava

magistrát

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Číslo dodatku objednatele: 2801D1/2020/OI

č. 2801/2018/OI/VZKÚ

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

INSET s.r.o.

sídlo:

zastoupena ředitelem divize Ostrava

Ing. Jiřím Tkáčem

zapsána V OR vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 234236

 

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Číslo účtu:

IČ: 035 79 727

CZO3579727DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

 

dále jen objednatel

Obsah dodatku

dále jen zhotovitel

 

čl. |.

1. Včlánku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. doplňuje písm. c), které zní:

„c)Součástí díla bude provedení dodatečných činností v rozsahu kalkulace nákladů na požadované

vícepráce (Příloha č. 3 SOD č. 2801/2018/OI/VZKU).

2. Včlánku VIII. Cena díla se mění bod 1 ., který nově :ní:

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

Cena bez DPH

DPH...%

Cena celkem včetně DPH

čl. II.

1.204.750,- Kč

252.997,50 Kč

1.457.747,50 Kč

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. 03161/RM1822/46 ze dne 28.01.2020.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

„Dodatekč.1 ke Smlouvěodílo č. 2801/2018/0I/VZKÚ“
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magistrát

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2801/2018/OI/VZKÚ ze dne 26.07.2018 zůstavají nezměněna.

4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2801/2018/OI/VZKÚ ze dne 26.07.2018.

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

což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají

po vzájemném projednání.

7. Dodatek č. l je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

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

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 31.1.2020 Datum: 5.2.2020

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Jiří Tkáč

náměstkyně primátora ředitel divize Ostrava

na základě plné moci na základě pověření

„Dodatekč.1 ke Smlouvěodílo č. 2801/2018/OIIVZKÚ“ '.Íř 4-4



Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2801/2018/OINZKÚ

Počet stran: 1

Prodloužení sběrače B do Radvanic . scismický muníluring \'liul lrhacich prací na okolní

objekty , SOD č. 2801r'ZOiSJ'Oif'VZKI

Knikuiacc nákladu 13 pnhuim ani- \ iccprúcr
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