Digitálně podepsal Radomír Doležel
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70890021,
o=Povodí Odry, státní podnik [IČ 70890021],
ou=105916, cn=Radomír Doležel, sn=Doležel,
givenName=Radomír, serialNumber=P434615
Datum: 2017.04.21 09:14:30 +02'00'

eV'č objednaleie B 0038/16

Dodatek č' 2
snr ouvy o

dílo na Íea]]zaci akce " VT Dětmarovická Mlýnka' km 2'765 - 5,177' zka pacitněn í toku (č'st. 4962)''
uzavřené dne 6.9'2016 mezl sínlUVnimi stranami

OBJEDNATEL:

Povodí odry, státní podnik

obchodniíirma:

Valenská 3101/49 l/]oláVská ostíava 702 00 ostrava

Sidlo:

dÓnJčÓVáČi čislÓ: 701 26

I C270894O21
Kra]ský soud V ostravě, oddi A X V' VloŽka 584

lČo/ D Č:

Zapsán

74890021

obchodním rejstřiku:
(dálg jen jako
'objednatel")
V

zHOTOVITELT
obchodnifiÍnra:

K2 stavební Moravia s'r.o'

lČo / DlČ]

28573994 I C224573994
K'ajský soud V oslravě' oddil

Počátečni 429/10' sjezská oslrava 710 00

Sidlo:

Zapsán

V

obchodnim rejsiříku

C

vloŽka 32700

V souladu se zněnim č . 20. bod 20 1 télo sm]ouvy o dílo se sm|Uvni slÍany dohodly na násleclUjícich změnách
uzavřené smlouvy o dilo v lomto íoŽsahu:

čl.7' cena díla a Dlatebnípodmínkv '

bod 7 1. nově znítaklo

PůVodnicelková cena bez DPN

3185 265'20 Kč

DodateČné píácé bez DPH dle dodalkL]č' 2
l/]éněoráce bez DPH dle dodalku

172 537.44 Kč

č2

célková cená béz DPH dle dodátku

210 267.67 Kč
č- 2

3

747 534'97 Kč

Zména záýazk| ze sr.ouvy vsouvslost se zádáni'n dašíchplaci' kteÍénemění celkovou povahu Veřei|é
č 134/2016 Sb, o zadáýánÍ ýere)ných zakázek ue

zakázky, byla pÍovedena V souladu s s 222 odsi' 4 zákona
zněni pozdějšich předp sů.

Po odtěŽeni čásiínánosú v úseku so 02 Pročištěníaprohrábka dna bezejmenného přítoku V km 0,000 0,385 byLo z]Štěno' Že koryto dna je opevněro dlaŽbou z belonových desek a pravobřeŽní opěrná zed není
dostatečně h uboko zaloŽená a píi sníŽeni nivelely dna d e PD by hroz la její nestab ila. sm uvní slrany se
dohod y na sníženínivelety dna na poŽadovanou Výšku dle PD V úseku 0,000 - 0'053' podél opěínézdi v km
0,053 0'100 bude zřízena ítíační
víslva zé štěíklls podélno! drenáŽi z íexibini hadice. Následně bude
uloŽe|a dlažba do beionu V lomio úseku bude provedeno přeploflováni levého břehLr V horni část loklt bude
dlaŽba oč Štěnaa přeskádána

čl.21' záVěrečná uiednání-v plném zněnise rušíbady2'l'12'21'13''2'l''l4. abody21'12. a2113. nÓýězni
21

12

21

13

lakto:

výslovně solhlasi' Že lalo snrlouva bude zveřejněna podle zák č' 340/2015 sb , zákon o
registru smluV' Ve znění pozdějších předpsů' a io Včetně přiloh, dodaiků, odvozených dokUmentů a
metadát Za lím účelenr se smlrJvn í strány zavazuji V rámc] konlÍa ktačního procesu připrav l sm ouvu a

S'n luvn i stra ny

je]i dodalky V otevřeném a strojově čite ném íoÍrnátu'

smuvni slrany se dohod]y Že tuto smouVU zveřejni

osiatni ujednání smlouvy

a

regislru smuv Povodí odrydo30dnůod je]iho

jejich dodalků, timto dodaikem nedolčená, zůstáVaji V platnosti
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