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MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke Kupní Smlouvě číslo: DS202001072
Agendové číslo dodatku č.1: DS202001072/1

na dodávku vnitřního vybavení
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka-Vnitřní vybavení II“
reg. číslo projektu: CZ.íì6.2.67/0.0/().(l/18_110/0009898
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném
Znění (dále jen „Občanský Zákoník“)
1.

SMĚPUVNÍ STRANY

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Knpnjšøiz

1.1

Sídlo:

Nám.

zastoupený:

ing.

Ićz

002 62 978
C2002 62 978

Die;

Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec

I-

Staré

Město

Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem

Ba“1<°ˇ“Í SP°J©“f=

Osoba zodpovědná Za
Odboru

realizaci a převzetí

a

dodávek: lng. Michaela Maturová, vedouci

ı

dotací,

ve věcech
(dále jen ,,kupující“)

11.2

Pvøáávﬂjiøšz

BENJAMÍN S.n~.ø.

PSČ,

Hradišťská 766, 687 O8 Buchlovice

Sídlo:

zapsaný V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, oddíl
IČ;

Liborem Jordánem, jednatelem
25523414

DIČ;

CZ25523414

zastoupený:

C vložka 29849

Ing.

Bﬂn1‹‹›vnžSv‹>.ı€ni=

Ve věcech smluvních

Julie

na základě plné moci Ze

ánę 1.1.2020,.
Ve věcech technických oprávněn k
(dále jen „prodávající“)

Ku

u'ící a
_]

rodávaící dále S P olečně také `en J'ako „ účastníci Smlouv “ nebo také 'en

„Smluvní Strany“

z
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2.1.

Předmětem tohoto Dodatku č. l je změna níže uvedených ustanovení Kupní smlouvy
číslo kupujícího DS202001072 ze dne I l.l 1.2020 (dále jen ,,Smlouva“).

2.2.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění O méněpráce a vícepráce, které
jsou speciﬁkovány ve Změnovém listě č. l, který tvoří jako příloha č.1 tohoto Dodatku
č. ljeho nedílnou součást.
S odkazem na § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, V platném
znění se nejedná O podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl
předvídat, nemění celkovou povahu veřej né zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní
hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn
podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákonaje splněna podmínka,
že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které
nebyly S ohledem na tyto Změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

2.3.

3.

1

Í

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.

Kupující a Prodávající Se dohodli na úpravě plnění předmětu V rámci akce „Navýšení
kapacit MS Pastelka - vnitřní vybavení II“, kteráje blíže speciﬁkována V příloze tohoto
Dodatku č. l ve Změnovém listě č. l.

Celkový objem víceprací bez DPH:
Celková objem méněpraeí bez DPH:
Rozdíl změny celkem bez DPH:

-

99 587,66 Kč
99 587,66 Kč
00,00

Kč

Celková kupní cena včetně dodatku bez DPH: 1.138.549,00 Kč
Celková kupní cena včetně DPH:
1.377.644,29 Kč

4.
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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 účimostì 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 v dodatku, 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.

Dodatek č.
l
Zákona

4.5.

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registm smluv podle S § 6 odst.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv).
l

ě.

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
2

MINISTERSTVO

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ir

`

'

ˇ
I

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a
v případě, Že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

to

i

4.6.

Smluvní Strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvěje cenou obvyklou ve smyslu
§ 2999 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

5.H_jz.ÁˇvĚREČNz§.AysTANQ_vENí

H

M

M

5.1.

Ustanovení Kupní smlouvy tímto Dodatkem
změn.

5.2.

Tento Dodatek

5.3.

prohlašují, že souhlasí S jeho obsahem, že Dodatek
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
análežitostech, které smluvní strany Zamýšlely mezi sebou V Souvislosti S prováděním
díla ujednat.

č.

1

nedotčená zůstávají v platnosti beze

nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

č. 1

Smluvní strany po jeho přečtení

Č.

1

5.4.

Tento Dodatek č.
a 2 prodávající.

5.5.

Tento dodatekje uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.245/2021 ze dne

l

je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující

16.3.2021

Přílohy
č.

1

Změnový

list č. 1

V Liberci dne
Za

6,L(_

V Buchlovicích dne

zøzz/

Za prodávajícího: /(1,

kupujícího:

K/
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3. Zt'9Z//

MŠ Pastelka“ S registračním
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projekt: „Navýšení kapacit
ohjønınﬂıøız

číslem: CZ.O6.2.67/0.0/0.0/18_'l10/0009898

Projektant: Ing. Arch. Jindřich Kejík

BENJAMÍN S.r.o., Hradišťskà
Smlouva objednatele č.: DS20200'IO72

Zhotovitel:

766, 687 O8 Buchlovice

INFORMACE O ZMENE
v

PORADOVÉ C. 1

ˇ

v

V

H

ZMÉNU NAVRHL= STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DATUM;

1. 3.

2021

PŘEDMĚT zMÉNz
Změna rozměru

1.

skříňové Stěny

DŮVOD KE zMÉNE=
5

i

V rámci stavebních prací ve žluté tří dč v 2.NP mateřské Školy došlo k Zaměření skutečného prostoru pro umístění

skříňové Stěny. Skříň se musí přizpůsobit nově vzniklćmu prostoru a její hloubka se bude oproti
V projektové dokuınentaci nepatrně snižovat.
Méneˇpráce.`
Víc€práce.`

DPH
DPH
00, 00Kč bez DPH

-71.439, 54 Kč bez
71 .439,5 4Kcˇ bez

(Íelkem:

Změna rozměru matrací ve žluté

2.

n.áv1“hu

třídě

Důvnn KE zMÉNÉz
V rámci vyvolané změny rozměrů Skríňové Stěny je nutné též upravit ve žluté třídě rozměr požadovaných
dětských matrací, které budou uloženy v dané Skříň ové stěně. Jedná se O 28 ks matrací.

A/Íén eˇpráce:

-28. 148, 12

28.148, 12

VI'ce_práce_`

Kč bez DPH
Kč bez DPH

00,00Kč bez DPH

Celkem:

VLIV NA CENU:

00,00

ČASOVÉ VLIVYz

Kč bez DPH

Případné dodatečné práce plynoucí Z realizace změny
budou hrazeny Z prostředků zhotovitele.

CHSUVÝ VIÍV mi

ÍWIIIÍII ŮOÍŠUIICÉIIÍ díla! ÍIŠIIÍ

VYJÁDŘENÍ zHoToVITEL1:z
S realizací

dokončení
Dne:

1. 3.

Podpis:

Jméno:

_.--4-ıěny

souhlasím a pľohlašuji, že re alizací

díla.

Změny nedojde ke změně smluvního termínu pro
zﬂ

_

;

2021

..........

..

lng. Julie

Knotová

(BENJAMIN

EVROPSKÁ UNIE

Í
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ı

Ohjednaıeız

ı

ı

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Arch. Jindřich Kejík
Zhøıøviıøız

Š

BENJAMÍN

%SmIouva objednatele

S.r.ø.,

č.:

Hradišťská 766, 687 O8 Buchıøvice

DS202001072

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE 0BJEDNATELEz

I

S realizací změny Souhlasím a prohlašııji, že Zůstává zachován charakter a účel díla definovanýš
V projektové dokumentaci a Smhıvních dokumentech. Všechna Ostatní ustanovení Smìouvy o dílo Zůstávajíf
realizací

Dne:

Změny nedotčena.

Q

1. 3. 241921

Podpis

Jmeno:

VYJÁDDH NÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DoZoRz
Srealizací

změny

Soıılılasím

a prolılašuji, že Zůstává

V projektové dokınnentaci a smluvních dokumentech.
5

Dne:

1. 3.

zachován charakter a účel

2021

díla

definovaný;

Ě

Podpis:

..........

Jméno:

Ing. arch. Jiııdři/cłı Kejík (FS Vision, S.r.o.)
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