
1/8

Statutárníměsto Ostrava

magistrát

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Životní prostředí

 

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 3360D1/2018/OI

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 3360/2017/OI/VZKU

Smluvní strany

Statutární město Ostrava AGPOL s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Jungmannova 12/153, 779 00 Olomouc

Zastoupeno náměstkem primátora zastoupena

jednatelem společnosti

zapsána V OR KS V Ostravě, oddíl C, vložka 44147

 

IČQ :

DIC:

Peněžní ústav:

00845451

(;z00845451 (plátce DPH)

Císlo učtu:

 

IČQ :

DIC :

Peněžní ústav:

28597044

CZ28597044 (plátce DPH)

Císlo učtu:

 

dále též jen objednatel nebo příkazce

Obsah dodatku

 

dále též jen zhotovitel nebo příkazník

 

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní

č. 3360/2017/OI/VZKU ze dne 22.11.2017, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv,

tj. ke dni 28.11.2017 (dálejen ,,smlouva“).

2. V souladu s čl. VI., odst. 13. části D smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 (dále také jen

„dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě na zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů

pro budoucí realizaci stavby „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, ku. Poruba a k.ú. Pustkovec, obec

Ostrava, a to z důvodu změny povolovacího režimu stavby, vyvolaného zejména novelou zákona

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu, že vyvstal požadavek vypracování dokumentace pro vydání

společného povolení namísto samostatných dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání

stavebního povolení.

čl.II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazni

„Revitalizace Pustkoveckého Údolí (PD+AD+|C)“
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Text odstavce 1. A) čl. I. částí B smlouvy se nahrazuje tímto textem.“ 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje podle investičního záměru „Revitalizace Pustkoveckého

uzemí“, který zpracovala společnost ATELIER FONTES, s.r.o., IČO: 63486466, se sídlem:

Křídlovická 314/19, 603 00 Brno, V březnu 2017 a V částech:

|. Revitalizace Pustkoveckého potoka;

II. Revitalizace rybníku;

|||. Revitalizace parku v Pustkoveckém údolí;

IV. Parkové prvky;

V. Doplnění sítě cest pro pěší.

pro objednatele vypracovat dilo (nebo také „projektovou dokumentaci“):

A) Dokumentaci pro vydání společného povolení

— Dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“),

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů

a dle všech příloh vtěchto dokumentech citovaných, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace musí respektovat požadavky na

stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění

pozdějších předpisů.

- Součásti dokumentace pro vydání společného povolení bude:

. geodetické zaměřeni řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměřeni všech

inženýrských sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby — inženýrsko — geologický průzkum

včetně zajištění dynamické penetrace, hydrogeologický průzkum, atmogeochemícký

(metanový) průzkum, dendrologický průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do

dokumentace pro vydání společného povoleni,

. mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých

záborů,

. doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných

rozhodnuti do dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby

mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení,

. soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající povolení

stavebního úřadu nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizací, bude součástí

dokumentace pro vydání společného povolení i dopracování těchto stavebních objektů, vč.

rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuálni cenové urovni ve formě oceněného

soupisu práci (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“),

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedený položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni.

Pokud projektant uvede vlastni položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jej ích přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazni

„Revitalizace Pustkoveckého Údolí (PD+AD+|C)“
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Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace

Pustkoveckého potoka a část III. Revitalizace parku V Pustkoveckém údolí musí být členěn na

oddíly V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020 (dále jen PrŽaP) a

se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé výdaje

musí být vyčleněny a oceněny V samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění rozpočtu

bude průběžně projednáváno s AOPK (blíže viz podmínky v příloze č.3 této smlouvy Souhrn

specifických podmínekpro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) — pro část I. a pro

část III. předmětu smlouvy).

- Koncept dokumentace pro vydání společného povolení zhotovitel objednateli předá V listinné

podobě ve 2 vyhotovenich.

- Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení bude předán objednateli V listinné podobě v

8 vyhotovenich (každé vyhotovení dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem

oprávněného projektanta).

— Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení bude objednateli předán velektronické

podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentaci pro vydání společného povolení V elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*.de),

. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentaci pro vydání společného povolení V elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp.

po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

. všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)

kompatibilním s programem AutoCAD).

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xlslxlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře*.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Text odstavce 1. B) čl. 1. části B smlouvy :cela vypouští.

Označení odstavce 1. C) čl. 1. částí B smlouvy se mění na označení odstavce 1. B) čl. I. částí B smlouvy,

přičemž text odstavce 1. C) čl. I. částí B smlouvy zůstává zachován.

Text odstavce 1. D) čl. I. částí B smlouvy se nahrazuje následujícím textem a jeho označení se mění

na označení odstavce 1. C) čl. I. části B smlouvy :

Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkaznl

„Revitalizace Pustkoveckého Údolí (PD+AD+|C)“
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C) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“)

— Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována V souladu se zákonem č. 134/2016

Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, V souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,

V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a

V souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů. Projektové dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a

veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektové

dokumentace pro provádění stavby budou obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších

předpisů.

— Součástí DPS bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace

produkce CZ-CPA,

. V případě, že správci sítí požadovali ve svých vyj ádřeních chráničky, budou obsaženy a

odsouhlasený správci sítí V DPS,

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen

„ZOV“), které bylo už V předcházejícím stupni dokumentace projednáno a schváleno pracovní

skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě, že by došlo ke

změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,

. nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí, které bylo již součástí předcházejícího stupně dokumentace.

Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou

V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány V souhrnné technické zprávě

DPS,

. položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný

podle jednotného ceníku stavebních prací V aktuální cenové úrovni ve formě oceněného

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

Pokud budou V položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité cenové soustavě,

uvede také jej ich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr pro část I. Revitalizace Pustkoveckého

potoka a část 111. Revitalizace parku V Pustkoveckém údolí musí být členěn na oddíly V souladu

s PrŽaP a se členěním způsobilých nákladů dle závazného vzoru kumulativního rozpočtu. Nezpůsobilé

výdaje musí být vyčleněny a oceněny V samostatných oddílech oceněného výkazu výměr. Členění

rozpočtu bude průběžně projednáváno s AOPK (blíže viz podmínky v příloze č. 3 této smlouvy Souhrn

specifických podmínekpro zpracování dokumentace dle pravidel OPŽP (PrŽaP) — pro část I. a pro část

111. předmětu smlouvy).

Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkaznív

„Revitalizace Pustkoveckého Údolí (PD+AD+|C)“
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- Koncept DPS zhotovitel objednateli předá V listinné podobě ve 2 vyhotoveních.

- Čistopis DPS bude předán objednateli vlistinné podobě v 8 vyhotovenich (každé vyhotovení

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- Čistopis DPS bude objednateli předán V elektronické podobě, ato následovně:

i. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),

ii. 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS V elektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem V jinem formátu,

iii. 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xIstst (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem á razítkem autorizovaného

projektanta,

c) ve struktuře*.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

Text odstavců 2.-3. čl. II. částí B smlouvy se nahrazuje tímto textem.“ 

2. Koncept dokumentace pro vydání společného povolení vpožádovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

smlouvy.

3. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení, včetně Plánu BOZP, V požadovaném rozsahu

bude objednateli předán v 8 vyhotovenich do 2 týdnů od schválení konceptu uvedene projektové

dokumentace obj ednatelem.

Odstavce 4.—5. čl. II. částí B smlouvv se zcela vvpouští. 

Odstavce 6—8. čl. H. částí B smlouvv se přečíslovávají na odstavce 4.-5. čl. 11. částí B smlouvv a

nahrazují se tímto textem.“

 

4. Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) V požadovaném rozsahu bude za účelem

připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 10 týdnů od nabytí právní moci společného

povolení.

5. Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) V požadovaném rozsahu bude objednateli

předán V 8 vyhotovenich do 1 týdne od schválení konceptu uvedene projektové dokumentace

objednatelem.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V

plnění jeho závazku dle tohoto čl. II. bodu 2., 3., 4., 5., kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

Znění čl. II]. částí B smlouvv se nahrazuje tímto :ne'ním: 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo a smlouvy příkazn[
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Cena za splnění díla dle čl. I. části B smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

Sigg/LTS:; ůill'íiža'izace Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

ggžgfgšýtace pro Vydání Slaměného 553300,— 116.193,- 669.493,-

Plán BOZP 19.000,- 3.990,- 22.990,-

PD pro provádění stavby (DPS) 281.000,- 59.010,— 340010,—

Cena celkem 853.300,- 179.193, 1.032.493,-    
 

Text odstavce 3. čl. 1V. části B smlouvy se nahrazuje tímto textem.“

3. Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní schůzky (jednání) k podání informací o

průběhu prací a to minimálně 6X V průběhu zpracování konceptu dokumentace pro vydání společného

povolení a minimálně 3x V průběhu zpracování konceptu DPS. Schůzky proběhnou V sídle objednatele,

pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Text písm. a) — 1), odst. 1. A) čl. I. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem:

a) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o společné povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č.

503/2006 Sb., 0 podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve

znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného

úřadu k posouzení vlivů na životní prostředí, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů 0 splnění

požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c) vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

d) zajištění vydání pravomocného společného povolení,

e) zajištění vydání všech pravomocných povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí () připoj ení pozemních komunikací aj.),

Písm. j) — n), odst. 1. A) čl. I. části C smlouvy se přejmenovávají na písm. f) — j), odst. 1. A) čl. I. části

C smlouvy, přičemž text písm. j) — n), odst. 1. A) čl. I. částí C zůstává zachován.

Text odstavce 2. čl. 11. části C smlouvy se nahrazuje tímto textem.“

2. Příkazník se zavazuje podat žádost 0 vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro vydání společného

povolení příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Odstavec 3. čl. 11. částí C smlouvy se zcela vypouští.
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Znění čl. IV. části C smlouvy se nahrazuje tímto :něním: 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. části C smlouvy činí:

 

 

 

 

 

 

:Eesi'aitefi'gggB'Eli‘l’iifia'izace Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

IČ pro vydání společného povolení 97.700,— 20.517; 118.217;

Funkce koordinátora BOZP 29.000,— 6.090,— 35.090,-

Autorský dozor 39.200,— 8.232; 47.432;

Odměna celkem 165.900; 34.839; 200.739;     

Text odstavce 14. čl. 11. části D smlouvy se nahrazuje tímto textem.“ 

14.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

po nabytí účinnosti dodatku (:. 1 smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku 262.000; bez DPH.

po předání čistopisu dokumentace pro vydání společného povolení včetně Plánu BOZP

V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 161.400,— bez DPH. Zbývající částka

148.900,— bez DPH odpovídající příslušnému plnění za zhotovení PD pro vydání společného

povolení a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní

moci společného povolení na stavbu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“.

po předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) V požadovaném rozsahu

vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. 111. smlouvy.

k části C této smlouvy:

čl.III.

zá vykonanou inženýrskou činnost pro vydání společného povolení vystaví po vydání pravomocného

společného povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV

smlouvy.

za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP příkazník fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, (:1. IV smlouvy.

za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu příkazník fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV smlouvy.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy (:. 3360/2017/OI/VZKU ze dne 22.11.2017 tímto dodatkem (:. 1

nedotčená se nemění a zůstávají nadále V platnosti.
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2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č.1 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

091 13/RM1418/ 126 ze dne 9.5.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné

zakázce označené „Revitalizace Pustkoveckeho udolí (PD+AD+IČ)“, poř. č. 190/2017.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

P Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží čtyři a zhotovitel (příkazník) jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

  

  

  

  

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (přikaznika)

Datum: 14.5.2018 Datum: 17.5.2018

Místo: Ostrava Místo: Olomouc

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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