STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
Stručný obsah: V rámci projektu „4 města zachraňují přes hranice“, spolufinancovaného z
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, byla dne 7. 11. 2017
uzavřena smlouva o dílo na stavební práce se společností TOMIVOS, s. r. o. ve výši 11 209 514 Kč
bez DPH. Vzhledem ke změně postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek v
zimním období je nutné aktualizovat finanční a časový harmonogram, což zohledňuje dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Aktualizace finančního a časového harmonogramu
Zpracoval:

Řepková Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

Předkládá:

Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností TOMIVOS s.r.o., se sídlem Dlouhá
393, 463 31 Mníšek, IČ 03210910 dle Přílohy č. 1 v rámci projektu "4 města zachraňují
přes hranice"
ukládá
zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle Přílohy č. 1
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města schválila usnesením č. 1079/2017 dne 17. 10. 2017 výsledek zadávacího řízení na
dodavatele stavebních prací k projektu „4 města zachraňují přes hranice“, spolufinancovaného z
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020. Smlouva o dílo se společností
TOMIVOS s.r.o., Dlouhá 393, 463 31 Mníšek, IČ 03210910 ve výši 11.209.514,- Kč bez DPH
(13.563.512,- Kč včetně DPH) byla uzavřena dne 7.11.2017 s termínem plnění v délce maximálně 10
měsíců ode dne předání staveniště, přičemž stanoviště bylo předáno dne 8.11.2017.
V souvislosti s termínem předání staveniště byl dne 6.12.2017 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo,
který aktualizoval Přílohu č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo rozvněž aktualizuje časový a finanční harmonogram prací z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek v zimním období, které nedovolily dodržení technologických
postupů předepsaných pro prováděné práce. Délka výstavby zůstává beze změn.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo včetně aktualizované přílohy byl zkontrolován poskytovatelem dotace Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle
čl. VIII odst. 2 nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost
zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Přílohy:
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