DODATEK Č. 1
ke Kupní smlouvě číslo: DS202000481
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS202000562
Agendové číslo dodatku č.1: DS202000481/1

na dodávku vnitřního vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Motýlek-vnitřní vybavení“
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1

Kupující:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
IČ:
002 62 978
DIČ:
CZ002 62 978
Bankovní spojení:
Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek:
odboru strategického rozvoje a dotací,
Zástupce ve věcech technických:
rozvoje a dotací,

vedoucí

specialista odbor strategického

(dále jen „kupující“)
1.2

Prodávající:
BENJAMÍN s.r.o.
PSČ, sídlo:
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29849
zastoupený:
Ing. Julií Knotovou, na základě plné moci ze dne 1.1.2020
IČ:
25523414
DIČ:
CZ25523414
Bankovní spojení:
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Julie Knotová,
Ve věcech technických oprávněn k jednání:
(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen
„smluvní strany“
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2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy číslo
kupujícího DS202000481 ze dne 1.4.2020 (dále jen „Smlouva“).
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o méněpráce, které jsou
specifikovány ve Změnovém listě č. 1, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku č. 1 jeho
nedílnou součást.
2.3. V souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty zakázky. Pokud bude provedeno více změn,
je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Kupující a Prodávající se dohodli na změně předmětu plnění v rámci akce „Navýšení
kapacit MŠ Motýlek – vnitřní vybavení“, která je blíže specifikována v příloze tohoto
Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.
3.2. Změnou dojde k snížení celkové kupní ceny o 25.590,00 Kč bez DPH.
Celkový objem víceprací bez DPH:
Celková objem méněprací bez DPH:
Rozdíl změny celkem bez DPH:

0,00 Kč
25.590,00 Kč
- 25.590,00 Kč

Původní celková kupní cena bez DPH:
Původní celková kupní cena včetně DPH:

433.248,00 Kč
524.230,00 Kč

Nová celková kupní cena bez DPH:
Nová celková kupní cena včetně DPH:

407.658,00 Kč
493.266,18 Kč

4. DOLOŽKY
4.1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4.4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to
i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
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4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.
5.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek
č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním
díla ujednat.
5.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující
a 2 prodávající.
Přílohy
č. 1 Změnový list č. 1
V Liberci dne 11.5.2020

V Buchlovicích dne 30.4.2020

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Ing. Julie Knotová

primátor statutárního města Liberce

zástupce prodávajícího na základě plné moci
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Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Motýlek” s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Ing. Jana Hůlková, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1
Zhotovitel: BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice
Smlouva objednatele č.: DS202000481

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 1

ZMĚNU NAVRHL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DATUM: 15.4.2020

PŘEDMĚT ZMĚN:
1. Dodávka koberce včetně pokládky
DŮVOD KE ZMĚNĚ:
V rámci dodání vnitřního vybavení měla být i dodávka koberce včetně pokládky v nové herně v 2.NP. Vzhledem
k pořizování koberce i do herny v 1.NP, které není předmětem dodávky vnitřního vybavení, ale předmětem
dodávky v rámci stavebních prací, bylo i z důvodu nutné koordinace rozhodnuto, že dodávka koberec do 2.NP
bude zadána taktéž ve stavební části.
Méněpráce: 25.590,00 Kč bez DPH
Vícepráce:
0,00 Kč bez DPH
Celkem: - 25.590,00 Kč bez DPH

VLIV NA CENU: - 25.590,00 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:
Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro
dokončení díla.
Dne:
Podpis
Jméno: Ing. Julie Knotová
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí
z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo
zůstávají realizací změny nedotčena.
Dne:
Podpis
Jméno

