
Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

 

   

 

   

 

  IČF,DIČ:

SC Sl ém

dOI'UČOVEICl a resa:

Bankovní spo'ení:

Císlo účtu:

(dále jen „z 0 av; e

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava — Plesná

zastoupen starostou městského obvodu_

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Císlo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. S 00065/2018 uzavřené mezi

objednatelem a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dilo“), a to následovně:

Článek IV.

Doba plnění

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna

bodu 1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen

„doba plnění“):

a) předprojektová příprava do 28 dnů ode dne účinnosti této smlouvy se zavazuje předat

objednateli údaje týkající se předprojektové přípravy,

b) vypracování konceptu projektu pro společné územní a stavební řízení do 86 dnů od

účinnosti této smlouvy včetně předání konceptu objednateli k odsouhlasení,

c) dopracování projektu pro společné územní a stavební řízení dle vyhlášky č. 499/2006

Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění do 28 dní od schválení konceptu projektu

objednatelem,

d) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků — do 60 dnů od

schválení konceptu projektu objednatelem,

e) vypracování projektu pro provedení stavby do 28 dnů ode nabytí právní moci

stavebního povolení.



Clánek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.0084/RMOb-

Ple/l822/3 ze dne 10.12.2018

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

  

za objednatele za zhotovitele

starosta !|! !! !Iesna _


