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Předmět

I.

1.

2.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS202000888 uzavřené dne 25.8.2020 ve Znění
Dodatku č.1 ze dne 2.12.2020 (dále jen jako ,,SOD“) je změna níže uvedených ustanovení SOD.
Smluvní Strany se V souladu S ustanovením ČI. 5 odst. 5.6 SOD dohodly na změně předmětu plnění
O dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou Speciﬁkovány ve Změnových listech č. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou Součástí.

Změny uvedené ve Změnovém

Odkazem na § 222 odst. 5 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 (mćněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto
Změny splňují podmínky, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné
zakázky, které nebyly zahrnuty V původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné
a změna V osobě dodavatele není možná Z ekonomických nebo technických důvodů a způsobila by

_

Objednateli značné obtíže

listu č. 4, 6, 8 se Sjednávají S

nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2, 3, 5, 6, 7, 9 Se Sjednávají 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 zıněny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a při odečtení
nerealizovaných stavebních prací (méněprací) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Dále tyto

změny

podmínky, že potřeba těchto změn vznikla V důsledku okolností, které objednatel
náležitou péčí nemohl předvídat a že tyto změny nemění celkovou povahu veřejné

splňují

jednající

S

zakázky.

II.
1.

Změna ceny za dílo

Smluvní Strany se v důsledku změny Sj ednaného rozsahu díla dohodly na S tím Související změně ceny

díla sjednané

v

čl.

5 odst. 5.2

SOD,

která se tímto

Dodatkem

č.

2 zvyšuje O celkovou částku ve výši

227 941,56 Kč bez DPH.

434 195,00 Kč
662 136,56 Kč

Celkový objem méněprací bez DPH:
Celkový objem víceprací bez DPH:
Rozdíl prací změny celkem bez

Stávající

Smlouva 0

dílo

Celková cena díla bez

DPH 21%

ve znění Dodatku

DPH

Celková cena díla včetně DPH

227 941,56 Kč

DPH:
č. 1

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

Kč
Kč
Kč

‹
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Smlouva O dílo ve znění Dodatku
Cena díla bez DPH

č.
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2

24 008 092,19Kč
5 041 699,36 Kč
29 049 791,55 Kč

DPH 21%

Cena díla celkem S DPH

IV. Ostatní ujednání

Tento Dodatek

č.

2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2

zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních

Smluvními stranami a stav prováděného

Dodatku

č.

díla a

stran,

reﬂektuje současný stav mezi

uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah

2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání,

tj.

nekonﬂiktního

dokončení spolupráce dle SOD.

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. 2, V souladu S

Ostatní ustanovení

Oprávněnými zájmy druhé Smluvní
nezbytné pro dosažení účelu této

Strany, a

že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být

SOD ve znění Dodatku č. 2.

Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž Stanovení
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany
Zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

se

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto
prohlašují, že tento Dodatek č. 2 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 připojuji Své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo Schváleno usnesením Rady města Liberec
1

6.2202 1

č.

15 l/2021 ze dne

.

V. 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 povimıy 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.

Smlouva nabývá

dnem

uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmírıkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon O registru smluv).
účimıosti nejdříve

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její učinností jsou
plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou
r
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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.9

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Ing. Jan

č.2

Müller

jednatel Společnosti

Zámečník, CSc.
primátor města

Ing. Jaroslav

