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 Dodatek 

 
Statutární město Ostrava    Číslo dodatku objednatele: 1129D3/2016/OI 
Magistrát      Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000209 
       Číslo dodatku zhotovitele:  
       D3-841/PDKH/005/2015/N14042836 

 

Dodatek č . 3 ke smlouv ě  o dílo č . 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 

 
 
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava   STRABAG a.s.      
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigrem  IČO: 60838744 
náměstkem primátora  DIČ: CZ60838744    
  zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného  
                                                                                           Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, 
  zastoupena Ing. Janem Hýzlem, prokuristou    
                                                                                   a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou  
 
IČO:  00845451 a 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., STASPO, spol. s r.o. 
 okresní pobočka Ostrava se sídlem Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
  Ostrava 
Číslo účtu:  20028-1649297309/0800  IČO: 410 35 704 
    DIČ: CZ41035704 
    Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného 
   Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807. 
   Zastoupena společností STRABAG a.s. na základě   

 plné moci ze dne 3. 2. 2015, 
   Sdružené ve „Společnosti Nádražní“ 
  Se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, 

oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava - 
Svinov 

   
  Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
  Číslo účtu:    994404-640900015/0800 
 __________________________________________   _________________________________________  
dále též jen objednatel  dále též jen zhotovitel  
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Čl. I  
Základní ustanovení 
 
Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN 
ze dne 9. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2015 (dále 
jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během 
realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1-23  tohoto dodatku,  jímž se upravují dále uvedená ustanovení 
smlouvy. 
 
 
 
Čl. II 
 
Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění: 
 
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 21 -42 
Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1- 23  dodatku č. 3 
 
Za přílohu č. 22 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 23 – změnový list č. 1 
Za přílohu č. 23 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 24 – změnový list č. 2 
Za přílohu č. 24 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 25 – změnový list č. 3 
Za přílohu č. 25 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 26 – změnový list č. 4 
Za přílohu č. 26 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 27 – změnový list č. 6 
Za přílohu č. 27 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 28 – změnový list č. 7 
Za přílohu č. 28 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 29 – změnový list č. 8 
Za přílohu č. 29 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 30 – změnový list č. 9 
Za přílohu č. 30 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 31 – změnový list č. 12 
Za přílohu č. 31 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 32 – změnový list č. 14 
Za přílohu č. 32 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 33 – změnový list č. 15 
Za přílohu č. 33 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 34 – změnový list č. 16 
Za přílohu č. 34 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 35 – změnový list č. 17 
Za přílohu č. 35 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 36 – změnový list č. 19 
Za přílohu č. 36 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 37 – změnový list č. 20 
Za přílohu č. 37 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 38 – změnový list č. 21 
Za přílohu č. 38 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 39 – změnový list č. 23 
Za přílohu č. 39 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 40 – změnový list č. 24 
Za přílohu č. 40 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 41 – změnový list č. 25 
Za přílohu č. 41 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 42 – změnový list č. 26 
Za přílohu č. 42 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 43 – změnový list č. 27 
Za přílohu č. 43 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 44 – změnový list č. 28 
Za přílohu č. 44 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 45 – rekapitulace změn 
 
 
 
 
Čl. III 
 
Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 3 215 492,24 Kč bez DPH, a proto 
se původní znění odstavce 1 v čl. IV nahrazuje tímto novým zněním: 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
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 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
Realizace stavby 141 562 619,15 29 728 150,02 171 290 769,17 
Zajištění publicity 
projektu dle č. II 

         67 524,00        14 180,04          81 704,04 

Cena celkem 141 630 143,15 Kč  29 742 330,06 171 372 473,21 
 
 
Čl. IV 
 
Dále se mění v čl. V Termín plnění usnesení bodu 2, který nově zní: 
 
2. Realizace 1. etapy stavby díla – Rekonstrukce ul. Nádražní od ul. 30. dubna až za zastávku Stodolní 
    bude ukončena do 30.11.2015. Termín provedení celého díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) od  
    protokolárního předání a převzetí staveniště bude nejpozději do 15.7.2017. 
 
 
 
Čl. V 
 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením 
č. 05187/RM1418/75 ze dne 15.11.2016. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 

2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uzavření. 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 zůstávají nezměněna. 
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, 
což stvrzují svými podpisy. 

 
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.  1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 

2015. 
 

6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 

- Příloha č. 2 – změnový list č. 2 

- Příloha č. 3 – změnový list č. 3 

- Příloha č. 4 – změnový list č. 4 

- Příloha č. 5 - změnový list č. 6 

- Příloha č. 6 – změnový list č. 7 

- Příloha č. 7 – změnový list č. 8 

- Příloha č. 8 – změnový list č. 9 

- Příloha č. 9 – změnový list č. 12 

- Příloha č. 10 – změnový list č. 14 
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- Příloha č. 11 - změnový list č. 15 

- Příloha č. 12 – změnový list č. 16 

- Příloha č. 13 – změnový list č. 17 

- Příloha č. 14 – změnový list č. 19 

- Příloha č. 15 – změnový list č. 20 

- Příloha č. 16 – změnový list č. 21 

- Příloha č. 17 - změnový list č. 23 

- Příloha č. 18 - změnový list č. 24 

- Příloha č. 19 - změnový list č. 25 

- Příloha č. 20 - změnový list č. 26 

- Příloha č. 21 - změnový list č. 27 

- Příloha č. 22 – změnový list č. 28 

- Příloha č. 23 – rekapitulace změn 

 

 
 
Za objednatele  Za zhotovitele  
 ____________________________________   _____________________________________________  
 
Datum:  ______________________________  Datum:  
 
Místo:  ______________________________  Místo: Ostrava 
 
 
                                                                            STRABAG a.s. 
 
 
 
 _____________________________________   _____________________________________________  
 
zmocněnec Ing. Břetislav Riger                             Ing. Jan Hýzl               Ing. Tomáš Hoza 
náměstek primátora                                                   prokurista STRABAG a.s.      prokurista STRABAG a.s.  
  
 
 
 
 STASPO spol. s r.o. 
 
 
 
 
 _____________________   ______________________ 
 
 Ing. Jan Hýzl  Ing. Tomáš Hoza 
 prokurista STRABAG a.s. prokurista STRABAG a.s. 
 na základě plné moci na základě plné moci 
















































