;“

{3

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při
poskytování přepravy znevýhodněných osob

č. SVIO183121
uzavřený ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000018

Smluvni strany
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

příjemce plnění
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínska 35
710 16 Ostrava
zastoupený starostou Bc. Richardem Verešem

IČO:

00845451

DIČ:

CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Česká spořitelna as.,
19-1649322359/0800

dále jen „objednatel“
a

Beáta Philiii

zastoupený Beatou Philippy

IČO:
Peněžní ústav:

74638823
es as orite na a.s.

Císlo učtu:

dále jen „poskytovatel“
objednatel a poskytovatel společně téžjako „ smluvní strany “
uzavírají mezi sebou tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných
osob č. SV/0183/21 (dále jen „Dodatek“).
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Statutární město Ostrava

\ , (_ \ městský obvod Slezská Ostrava
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úřad městského obvodu

Obsah dodatku
čl. |.

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava
(usnesení č. 4214/RMOb—Sle/1822/95 ze dne 29.11.2021) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Zajištění služby Senior taxi" (dále jen „veřejná
zakázka“, smlouvu o spolupráci při poskytování přepravy znevýhodněných osob (:. SV/0183/21 (dále jen
„smlouva“), jejíž účelem bylo zajištění přepravy znevýhodněných obyvatel bydlících na uzemi městského
obvodu dle požadavků objednatele za zvýhodněných podmínek prostřednictvím poskytovatele jako osoby
odlišné od objednatele.
2. V průběhu plnění veřejné zakázky bylo z důvodu podstatného navýšení cen za pohonné hmoty nutné
provést změny smlouvy specifikované v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny
de minimis dle § 222 odst. 4 zákona (:. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro
nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku.

čl. ll.
Předmět dodatku
1. V (:1. VI. Odst. 3 smlouvy se mění znění textu:
„Objednatel se zavaztg'e platit poskytovateli za poskytování přepravy úplatu ve formě paušálního doplatku
na každou jednotlivou jízdu, uskutečněnou poskytovatelem v souladu s touto smlouvou. Výše doplatku činí
280, 00 Kč včetně DPH :ajednu uskutečněnoujízdu. “
2. V (:1. VI. Odst. 6 smlouvy se mění znění textu:
Úplatu dle této smlouvy je objednatel poskytovateli povinen hradit na základě elektronicky vystavené
faktury poskytovatele se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli, a to nejpozději v takto stanovené
lhůtě. Objednatel však nenípovinen hradit úplatu v případě, že:
a) faktura poskytovatele neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti,“
b) faktura poskytovatele má stanovenu splatnostjinak, nežjakje sjednáno v tomto bodu smlouvy;
c) faktura byla objednateli doručena před skončením měsíce, za nějžje úplata objednatelem hrazena;
d) kfaktuře nenípřipojena kopie písemné evidence provedenýchjízd dle článku V. této smlouvy.
3. V (:1. VI. Odst. 9 smlouvy se mění znění textu:
„Nad rámec úplaty sjednané touto smlouvou může poskytovatel při poskytovánípřepravy dle této smlouvy
po přepravovaných osobách, uvedených v článku 11. bod 2 písm. a) a b) této smlouvy, žádatjízdné. Smluvní
strany se dohodly, že výšejí:dného zajednotlivoujízdu nesmípřekročit částku 30, - Kč a poskytovatel není
oprávněn požadovat zaplaceníjí:dného po osobách uvedených v článku H. bod 2 písm. c) této smlouvy. “
4. Ostatní ujednání smlouvy timto Dodatkem nedotčená zůstávají V platnosti.
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Článek |||.
Závěrečná ujednání
1.

2.

3.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z tohoto Dodatku, uzavřené V souladu s českým právním
řádem, a tímto Dodatkem neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
souvisejícími.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řadně přečetly, že byl uzavřen
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku
svými níže uvedenými podpisy.
Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento Dodatek
prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti právního jednaní dle
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

§

41

zákona

č.

128/2000

Sb.,

o

obcích

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.
/RMOb-Sle/1822/_ ze dne

Za statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava

Za Beátu Philippy

Datum:

Datum :

Místo:

Místo:

Bc. Richard Vereš

Beáta Philipp

starosta
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