DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202000888

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen
občanský zákoník)
Smluvní strany:
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:
Zastoupený:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem města

Ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru strategického rozvoje a
dotací
00262978
CZ00262978
Č

a
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

B R E X, spol. s r.o.
Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
Ing. Janem Müllerem, jednatelem společnosti
Lukášem Kalfeřtem, výrobním ředitelem
40232549
CZ40232549

zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I.
1.

Předmět

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 (dále
jen jako „SOD“) je navýšení ceny díla, prodloužení termínu realizace a aktualizace přílohy Smlouvy
o dílo č. 2 – časového a finančního harmonogramu.

2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou

specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou
součástí.
3.

Změna uvedená ve Změnovém listu č. 1 se sjednává s odkazem na § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výše těchto změn splňují podmínky,
že hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení nerealizovaných
stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto změny splňují
podmínky, že potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. Změna ceny
1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla
sjednané v čl. V odst. 2 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši 195 452,00
Kč bez DPH.
Celkový objem méněprací bez DPH:
Celkový objem víceprací bez DPH:
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:

2 924 079,00 Kč
3 119 531,00 Kč
195 452,00 Kč

Stávající Smlouva o dílo
Celková cena díla bez DPH
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

23 584 698,63 Kč
4 952 786,71 Kč
28 537 485,34 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1
Cena díla bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

23 780 150,63 Kč
4 993 831,63 Kč
28 773 982,26 Kč

III. Doba plnění předmětu díla a doba provedení díla
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 SOD za podmínek v něm
uvedených dohodli na prodloužení doby plnění díla z důvodu realizace víceprací dle Přílohy č. 1
Dodatku č. 1. Důvodem prodloužení doby plnění je posun termínu dodávky výplní oken dle
Změnového listu.

2. Změnou dojde k prodloužení doby výstavby o 21 dní, tj. celkem na 8 měsíců a 21 dní. V souladu
s odst. 4.5 SOD byl upraven závazný časový a finanční harmonogram postupu prací. Původní
časový a finanční harmonogram se nahrazuje aktualizovaným zněním, které tvoří přílohu č. 2
tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah
Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního
dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní
strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s
oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být
nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se
zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto
prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 21. Rady města Liberec č. 995/2020 ze dne
3.11.2020.
V. Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna 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).
2. 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.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 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. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle 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.

Příloha č. 1: Změnový list č.1
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram
V Liberci dne:

Ing. Jan Müller
jednatel společnosti

V Liberci dne:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

