
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: D2/1132/2020/OI/VZKU

IVZ: P17V00000205

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 1132/2018/OI/VZKU ze dne 14. 03. 2018

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava KUNST, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava sídlo: Palackého l906,753 01 Hranice

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupená: Ing. Jaroslavem Boráněm Ph.D.,

Mgr. Zuzanou Bajgarovou jednatelem společnosti

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 690

 

IČQ: 00845451 Ičo; 19010591

DIC: CZOO845451 látce DPH DIC: CZl9010591

Peněžní ústav: Peněžní ustav:

   

Císlo učtu: Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 15. s tímto novým zněním:

15. Zhotovitel realizoval dle čl. III. odst. 9 Smlouvy nad rámec projektové dokumentace

vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly V průběhu realizace výše uvedené

stavby.

Jedná se o změnu čerpadel ve studnách SI — SVIII a Sběrné studni stavby "Rekonstrukce

násosek Důlňák — Les". Po provedení komplexních zkoušek stavby byla po dohodě

objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta navržena úprava velikosti čerpadel

ve studnách SI — SVIII a Sběrné studni. Dodatek řeší demontáž čerpadel, jejich úpravu a

následnou zpětnou montáž včetně souvisejících elektroprací a úprav řídícího systému.

Vícépráce: 346 300,00 Kč

Méněpráce : — 0,00 Kč
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čl. II. Cena díla

Clanek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým

zněním:

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

 

 

 

 

   

Cena bez DPH

Cena díla dle SOD a Dod. č. 1 25 713 396,34

Dodatek č. 2 — vícepráce 346 300,00

NOVÁ CENA DÍLA 26 059 696,34
 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. III. Terminy plnění

Clanek V. Termíny plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým

zněním:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 8 týdnů od uzavření Dodatku č. 2.

Dílo bude realizováno po samostatně provozovatelných částech .

Samostatná provozovatelná část A (Sanace studní I — VIII včetně souvisejících vybavení a

vodovodních řadů 1 a 2)

Samostatná provozovatelná část B (Sanace studní IX a X včetně souvisejících vybavení a

vodovodního řadu 3)

Výše uvedené termíny provedení dfla zahrnuji i přejímací řízení dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy.

Čl. IV. 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. 03950/RM1822/60 dne 2.6.2020.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/20168b., o zadávání veřejných

zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 03. 2018 ve znění

Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2019 zůstávají nezměněna.

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

č. 2, což stvrzují svými podpisy.
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4. Dodatek č. 2 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

 

 

 

Datum:

Místo:

Di itálně ode saIM r. Zuzana

Mgr. Zuzana 339W; p 9

Bajgarova! Datum:2020.06.1607242:42

+02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

Dodatek č. 2 — „Rekonstrukce násosek Důlňák - Les "

Za zhotovitele

 

Datum:

Místo:

 

 

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Ing_ Jaroslav |ng.Jaroslav Boráň,

, „ Ph.D.

Boran, Ph.D. Datum: 2020.06.16

13:35:42 +02'OO'
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Příloha č. 1 Dodatku

 
Evidenční list změny stavby
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Celková cena zmény dila (VP ~ MP] 346 300.00 Kt mu DPH

 

Celková cena dila po započteni VP 3 MP 26 059 696,34 k: bez DPH
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