T1
Po předání

staveniště bylo zjištěno, že

molo Mlla by bylo vhodnější

instalovat až

v rámci další etapy (po dokončení Odbahnění Veseckého rybníka Povodím Labe S.p. a
výstavbě cestní Sítě, na kterou se momentálně přepracovává projektová dokumentace) a
proto autorský dozor navrhnul změnu za molo M100.

Předmětem tohoto dodatku je tedy výměna mola M1 la za molo M100 dle výkazu výměr
(soupisu prací) tvořícího přílohu č.1 Smlouvy. Výměna mola má vliv na celkovou cenu
O atypický prvek - dvakrát prohnuté molo,
které bude teprve vyrobeno, bude dodáno a instalováno do 30.6.2022, Ostatní termíny
plnění zůstávají beze změn.
díla a dílčí termín plnění. Protože se jedná

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek Statutámím městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné Stavební
práce, dodávky a Služby.

Článek II.

Cena za dílo
Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne
1.6.2022, a to ve výši uvedené v odSt.3. tohoto článku.
Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku je stanovena na
základě přílohy č.1 Smlouvy a činí:
Cena celkem bez DPH
94 000 Kč
DPH 21%
19740 Kč
Cena celkem S DPH
1 13 740 Kč
Cena dodatečných prací
Cena celkem bez DPH

(vícepráce) a

DPH 21%

dodávek dle tohoto dodatku
85 000 Kč

17850 Kč

Cena celkem S DPH
Celková cena díla stanovená v čl.VI
Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem

S

činí:

odSt.1

102 850

Kč

Smlouvy

se

l

DPH

1

mění a nově tak činí:

038 196,31 Kč
218 021,23 Kč
256 217,54 Kč

Článek III.
Doložky
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).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
cłnáněny zvláštními zákony (obchodni, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
2

