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Číslo dodatku objednatele: D1/2180/2018/OI/VZKU

Veřejná zakázka č.: IVZ=P18V00000041

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 2180/2018/Ol/VZKU ze dne 27.6.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastouiené náměstkiní irimátora

Ičo: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

zastouliena ředitelem sliolečnosti

IČQ: 48391531

DIC: CZ48391531

 

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. l. Předmět smlouvy

Clánek II. Předmět smlouvy se doplňuje 0 odsrmiec [2. s tímto novým zněním:

12.] Předchozí stupeň projektové dokumentace byl zpracován v roce 2011. Při přípravě projekčních

prací byly provedeny nové kamerové prohlídky potrubí dešťových vod a bylo zjištěno, že potrubí

je zborceno na cca 45 % a nedá se opravit bezvýkopovou technologií. Musi se opravit v celém

rozsahu. Správce dešťové kanalizace Městský obvod Radvanice a Bartovice (Příloha č.1 -

RaB/06262/18/SŘDaŽP/Rai ze dne 9.10.2018) požádal o rozšíření díla o opravu místních

komunikací a s tim spojeného řešení odvodnění těchto komunikací. Dle současně

zpracovávaného projektu by nebylo možné dešťové vody odvádět z nově zrekonstruovaných

komunikací. Na základě tohoto požadavku bylo dohodnuto, že v rámci této stavby nebude řešena

dešťová kanalizace a tudíž o tuto poměrovou část bude snížena cena za PD.



Statutární město Ostrava

magistrát
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čl. V. Cena díla

Clánek V. Cena díla, ads/(Nee 1. se ruší (! v návaznosti na méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

l. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

    

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPI—1

Cena díla 695 000,— Kč 145 950,— Kč 840 950,- Kč

Dodatek č. 1 méněpráce — 115 000,- Kč - 24 150,— KČ - 139 I50,- Kč

NOVÁ CENA DÍLA 580 000,- Kč 121 800,— Kč 701 800,— Kč  

čl. IV. Závěrečná ujednání

l. Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. OO320/RM1822/6 ze dne 1 1.12.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu 5 § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných

zakázek

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2180/2018/Ol/VZKÚ ze dne 27.6.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1,

což stvrzují svými podpisy.

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

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

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 3.1.2019 Datum: 3.1.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

namest|<yne primatora ředitel společnosti


