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Statutární město Ostrava
D0datek

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 28861)l/2018/()1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2886/2016/Ol/VZKÚ

ze dne 24.11.2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava PIPS SK, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 3O Ostrava Mierová 30. 821 05. Bratislava, Slovenská

republika

zastoupene náměstkem primátora zastoupenájednatelem společnosti

 

lng. Břetislavem Rigerem lng. Petrem Pomothym

lČQ: ()08-1545l IČO: 41398731 l

DIC: CZOOS45451 (plátce DPH) DIC: 202253?649 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ustav:

Císlo učtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Okresného sudu Bratislava ] vložka č.50521/B.

oddiel Sro.

Císlo učtu:

 

dálejen objednatel dálejen Zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s částí B, čl. 1. Předmět .snz/vzuja odst l2. smlouvy dohodly na uzavření

Dodatku č. 1 ke smlouvě citovane' v úvodu tohoto dodatku na projektovou dokumentaci pro stavbu

„Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova“ z důvodu vzniklých

víceprací v rozsahu dle přílohy Č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla, doba plnění díla.

cenová ujednání a platební podmínky.

čl. ".

V čás/i B, čl. I. Předmětsmlouvy. se ()(/.sl. l. 5111/011ijdop/ňuje lak/0:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o víceprace v rozsahu dle přílohy Č. 1 Dodatku f- Žádost zhotovitele o

schválení Dodatku č.1.

čl. ”I.

Včás/i B, č/. H[. Dobaplnění, se ()(/.sl. ]. (12. Sin/ozm' rušíu nahmarjíse límlo 110\*_17'/n:r1ěizí111.'

1. Průzkumné prace v požadovaném rozsahu budou provedeny a výsledky provedených průzkumů

budou objednateli předány do 32 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo Č.

2886/2016/01/VZKÚ.

Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu bude

[
\
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„Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova"

Dodatek č. 1 k SoD č. 2888/2016/Ol/VZKÚ
QŠFÁWÁ'!!



 

 

Statutární město Ostrava D()datek

magistrát

objednateli předána do 42 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo č. 2886/20ló/Ol/VZKÚ.

čl. |V.

Včásfi B. č/, [V Cenu dz'/a. ()(/Sí. ]. smlouvy se cena dz'/u nmwšnje 0 \'íc'eprcice ve výši 190 000 Kč bez

DPH, a proto se odstavec ruší a nahrazuje Inn/0 novým :nénnn:

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

 

 

 

   

  
  

Předmět plnění Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

v Kč v Kč v Kč

Průzkumné prace 130 000— 27 300,— 157 300.—

Éi-ojektoya dokumentace k zadosti o vydani 410 000: 86 '00: 496 100:

uzemn iho rozhodnuti

Projektová dokumentace k žádosti o stavební

povoleni s propracovanim do urovne » , 269 800,— 56 658; 326 458,—

dokumentace pro provadeni stavby. vc. Planu

BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů

\ CENA CELKEM v Kč 809 800,— 170 058,— 979 858,-

  
 

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

cl. V.

Včas/i D, č/i l. Cenová njednání, ods/. ], 5111/011\'_1' .se celková cena dz'/a napíšu/'e 0 rice/nát? d/e čl. IV.

whom doda/kn, (zproro „se ()(/slava ruší (] Hallway/e (iinfo nový/n :něnnn:

1. Celková cena (cena dle časti B čl. 1V. odst. l & odměna dle časti C čl. lll. odst. 1. této smlouvy)

ze za\w'a7.ků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Cena bez DPH ' 809 800- Kč

„ DPH l7() 058: Kč

íódměnalg?íř _l__,řJÉKČ .

DPH
18 900,— {C

Celková cena bez DPH 899 800,— Kč

‘ DPH I88 958,— Kč

% Celková cena včetně DPH | 1 088 758,— Kč

 

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

„Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova“ &$?RAVAI I I
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Statutární město Ostrava
D0datek

magistrát

čl. Vl.

V části D. čí. [[ Platební podmínky, mísí. 16. se mění :pz'lso/i place/zí po zahrnutí víceprací cíle čí. [V.

ft)/lom doda/ku, a prom se (mix/i a). b). (I 0) 1012010 Odstavce ruší a nahrazují se [ím/0 1701113111 :líěním:

l6. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po provedení prtízkumnýelt prací a předání výsledků provedených průzkumů a zaměření

v požadovaném rozsahu: l 30 000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.,

b) po předání projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném

rozsahu: 410 000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

c) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení propracované do urovne

dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu \č. Plánu BOZP a Soupisu prací a

položkových rozpočtů: 269 800 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,

čl. Vll.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení).

ve znění pozdějších předpisů:

() uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 082 l 0/RMl418/l I4 ze dne

16.0l .2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2886/2016/0l ze dne 2—l. 1 1.201 6 zůstávají nezměněna.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

Obě smluvní strany prohlašujk že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

Č. 1. což stvrzují svými podpisy.

Dodatek e. l je vyhotoven v Čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran. přičemž objednatel obdrží tři a zhotoviteljedno vyhotovení.

U
1

6. Smluvní strany berou na vědomí. že k nabytí účinnosti tohoto dodatkuje 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

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostra\ a.

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

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 1‘

Místo: „ * * "'

Datum:

Místo: Ostrava   

Ing. Břetislav Rigor lng. Petr Pomothy

náměstek primátora jednatel společnosti

PlPS SK s.r.o.

Míerová 30 \ ava

9105 B ' “'s

8' Tenn. 0905 617161
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Statutární město Ostrava

magistrát
DOdatek

Příloha č. l Dodatku

Příloha č. 3 Smlouvy

PIPS SK s.r.o.
. , -. . . - 821 05 Bratislava

M proieklove, inžinierske a poradenske sluzby Slovenská republika

 

Magistrát města Ostravy

Investiční odbor

Oddělení přípravy a realizace investic

729 30 Ostrava

Česká republika

Dopis č, 79/2017 V Bratislavě, dne 30.112017

 

Věc: Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova — PD, vicepráce

Vážený obchodni padnere,

ve smyslu výrobního výboru ze dne 31102017 na stavbu "Rekonstrukce vodovodu a dostavba

kanalizace v ul. Klečkova“ si Vám dovolujeme předložit specifikaci vznikajících víceprací spolu s jejich

nacenenim v ramci projektových praci.

 

 

 

 

 

 

      

Specifikace víceprací v rámci zpracování projektové dokumentace stavby

Č. Vícepráce Důvod Poznámka

Odlehčovací - . Požadavek na odlehčovací komoru nebyl

1 komora Pozadavek investora uveden v investičním zameru projektu

2 Přeložka Kolize s odlehčovací stokou - Vynucena přeložka z důvodu realizace

vodovodu odtok z odlehčovací komory odlehčovací komory

3 Přeložka STL Kolize s odlehčovací stokou — Vynucená přeložka z důvodu realizace

plynovodu odtok z odlehčovací komory odlehčovací komory

4 Protlak pod Křížení silnice a odlehčovací Křížení nutne z důvodu realizace odlehčovací

silnicí II. třídy stoky
komory

5 Geodetické Geodetické doměření lokality - Doměření lokality, která původně neměla být

zaměření okolí Starobělskeho potoka | součásti projektu

 

Všechny uvedené vícepráce souvisí s požadavkem investora na realizaci jednotné kanalizace v

lokalitě spolu s odlehčovací komorou - tato koncepce nebyla součástí investičního zameru předmětné

stavby, proto s těmito činnostmi nebylo uvažováno při vypracování cenové nabídky k veřejné zakázce.

Ve smyslu výše uvedeného níže předkládáme cenovou nabídku na tyto vícepráce.

 

Tel.: 00421905 617 161. 00421904 582 315 Spoločnosť zapisaná v OR 08 BA |

E-mail: info@pips.sk
oddiel Sro, vložka č. 52521/B

Web: www.pips.sk
IČO: 43 987 311
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Statutární město Ostrava

magistrát

DOdatek

821 05 Bratislava

Slovenská republika

PIPS SK s.r.o.
A ,— projektové, inžinierske a poradenské služby

M

 

 

Předmět plnění
Cena bez DPH

 

Průzkumné práce
+ 10000,- Kč

Projektová dokumentace k žádosti o

vydání územního rozhodnutí

 

+ 120000.— KČ

 

Projektová dokumentace k žádosti o

stavební povolení s propracováním

do úrovně dokumentace pro provádění + 60000.- Kč

stavby, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a

poiožkových rozpočtů

CENA CELKEM
+ 190.000,- Kč
     
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, naše společnostje plátcem.

Uvedené vícepra'ce budou mitzaroveň dopad na dobu plneni dila, viz níže.

 

 

 

       

  

  

  

 

  

Předmět plnění
Doba plnění

Průzkumné prace
+ 2 týdny

Projektová dokumentace

k žádosti o vydání územního
, .,

rozhodnuti včetně
+ 12 tydnu

inženýrské činnosti

Těšíme se na nasi dalši spolupraci.

Děkujeme a zůstáváme s pozdravem

{PS SK s.r.o.

Mierová 30

1 05 Bratislava

O: 43 987 311

Ing. Páeiz Pomothy

konatel

Tei.: 00421905 617 161, 00421904 582 315
Spoločnosť zapísaná v OR 08 BA !

E-mail: info@pips.sk
oddiel Sro, vložka č. 52521/B

Web: www.pipssk
IČO: 43 987 311
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