Dodatek č. 1 ev. č. DS202101376/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101376
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/

Zhotovitel

ASTRA zahrady s.r.o.
se sídlem: Hlavenec 42, 294 74 Předměřice nad Jizerou
zastoupený: Andreou Vrtiškovou, jednatelkou
IČ: 09381490
DIČ: CZ09381490
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 335461
/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101376.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101376 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce zpevněných povrchů a vytvoření
záhonů u ulice Jánská, pozemek p.č. 1578/2 v k.ú. Liberec, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací, nezbytných k řádnému
dokončení díla, zhotovitel zahájil plnění po uplynutí podmínek nevhodných pro řádné
provádění díla dne 21.3.2022.
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3. Při skrývce dlažby bylo zjištěno, že se pod podsypem dlažby nachází plocha z litého
betonu, oproti projektem předpokládanému konstrukčnímu souvrství z drceného
kameniva.
4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované
kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a
protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále
by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných
klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce
prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10
% z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.
Cena dodatečných prací
1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne
31.3.2022; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:
Cena celkem bez DPH
15 400 Kč
DPH 21%
3 234 Kč
Cena celkem s DPH
18 634 Kč
4. Celková cena díla tak činí:
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem s DPH

354 377,35 Kč
74 419,24 Kč
428 796,59 Kč
Článek III.
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.
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Smlouva nabývá
Zákona

dnem

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. l
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

účinnosti nejdříve

340/2015
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv).
č.

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

dmhá strana takové plnění přijme

a potvrdí jeho

přijetí.

Článek IV.
Závěrečná ujednání

Obě

strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty

omylu

a tísně a toto své

prohlášení stvrzují svými podpisy.
Ostatní ujednání

změn.

Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a

zůstávají

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou

V platnosti beze

stran obdrží

po dvou.

stran.

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických
osob uvedených v tomto dodatku.

Za objednatele:

V Liberci dn

Mgr

Za zhotovitele:

V Hlavenci dne ....

.fi

Andrea Vrtišková

Šolc
namestek primátora
Jiří

Přílohy:

l

.

jednatelka

rozpočet
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