
Dodatekč.1

ke smlouvě o dílo

č. 2018/12/01/0556

Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravé-Porubé.

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

„ se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

|C:v 00845451

DIC: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.starostkou

k podpisu zmocněna paní Mgr. Petra Brodová, MPA místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Klečková, Bc. Petra Musilová

dále jen objednatel

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba

zapsán vobchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu vOstravě, oddíl C, vložka

29685

|čo: 277 87 443

DIČ: CZ27787443

Zastoupený: Ing. arch. David Kotek, jednatel

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 489110036/5500

dále jen zhotovitel

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018, jejímž

předmětem je realizace díla — vypracování projektové dokumentace pro vydání společného

povolení a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem Veřejné

prostranství lokality Duha v Ostravě - Porubě (dále také jen smlouva).



ll.

Uvodni ustanoveni

Vzhledem k dočasnému odložení realizace projektu statutárního města Ostravy „Ekologizace

veřejné dopravy Ostrava — Poruba“ je předpoklad realizovat část stavebních prací stavby

v“

„Veřejné prostranství lokality Duha v Ostravě — Porube před realizací tramvajové tratě dle

projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba“. Z tohoto důvodu je nutné upravit

projektovou dokumentaci zpracovávanou dle této smlouvy tak, aby část stavby „Veřejné

prostranství lokality Duha vOstravě — Porubě“ mohla být realizována před realizací

tramvajové tratě a zároveň zohledňovala veškeré potřeby následné realizace tramvajové

tratě. Tato úprava si vyžádá rovněž úpravu termínu a časového harmonogramu postupu

provedení díla a ceny plnění.

1 .

Ill.

Předmět dodatku

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu

s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v

provedení víceprací spočívajících v úpravě projektové dokumentace zpracovávané

dle uzavřené smlouvy tak, aby část stavby „Veřejné prostranství lokality Duha

vOstravě — Porubě“ vrámci etap 2.1, 2.2 a 2.3 investičního záměru konkrétně

vymezená vpříloze č. 2 tohoto dodatku (1.etapa) mohla být realizována před

realizací tramvajové tratě a zároveň zohledňovala veškeré potřeby následné

realizace tramvajové tratě. Jedná se jak o úpravu stávajících stavebních a

inženýrských objektů, tak o nové stavební a inženýrské objekty, zejména přeložky

inženýrských sítí (horkovod, vodovod, elektro-silnoproud, kanalizace, odvodnění, plyn

a další) a celkovou vzájemnou koordinaci projektové dokumentace s projektovou

dokumentaci na stavbu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava — Poruba“. Součástí

víceprací je i veškerá inženýrská činnost dle čl. ||| smlouvy souvisejici s úpravou a

koordinaci projektové dokumentace. Budou tedy provedeny všechny úpravy a

projednání nutné k řádnému provedení díla. Zároveň budou při zpracování projektové

dokumentace dle smlouvy zohledněny podmínky poskytovatele dotace, využije-li

objednatel spolufinancování z externích zdrojů. O konkrétnim dotačním titulu a jeho

podmínkách bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat.

S ohledem na shora uvedené vicepréce se smluvní strany dohodly na změně čl. V.

odst. 1 smlouvy takto:

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 5 694 000,— Kč bez

DPH, slovy: pětmilionůšestsetdevadesátčtyřitisíc korun českých, a to v následujícím

členění za jednotlivé části:

a)cena za zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k

vydání společného povolení 3 500 000,- Kč

b)cena za inženýrskou činnost vedoucí k vydání pravomocného společného povolení

250 000,- Kč

c)cena za zhotovení dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce

1 847 000,- Kč

d) cena za poskytnutí licence 97 000,- Kč



3. Smluvní strany se dále s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl.

IV. Čas a místo plnění, odst. 1 smlouvy, v němž se text:

projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k vydání společného

povolení:

- podání žádosti o vydání společného povolení: do 24. 5. 2019

nahrazuje tímto zněním:

projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení k vydání společného

povolení:

- podání žádosti o vydání společného povolení: do 6. 12. 2019.

4. Původní časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se nahrazuje novým

časovým harmonogramem, kterýje uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018 nabývá platnosti

dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/12/01/0556 ze dne 27.07.2018 zůstávají beze

změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/12/01/00556 ze dne 27.07.2018

rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 478/RMOb1822/11 ze dne

26.04.2019.

V Ostravě dne: 13.05.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. arch. David Kotek

místostarostka jednatel


