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.
11. schůze rady města dne: 05.06.2018
Bod pořadu jednání:
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu IPRÚ Cyklostezka za ČOV
Stručný obsah: V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu Integrovaného plánu
rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa
Odra - Nisa, úsek za ČOV Liberec“ se vyskytly okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce v
celkové hodnotě 50 750 Kč bez DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800229
Zpracoval:

Kadlas Zdeněk, RNDr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

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

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. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800229 „Rozvoj cyklistické dopravy cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“, uzavřené dne 28.2.2018, mezi
STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností 1. jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o., IČ 49904884, se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
dle přílohy č. 1.
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
DS201800229 dle přílohy č. 1.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Dne 28.2.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo č. DS201800229 „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa
Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“ mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČ 49904884, se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou. V průběhu plnění SoD se vyskytly okolnosti, které si vyžadují dodatečné vícepráce v
celkové hodnotě 50.750,- Kč bez DPH, tj. 61.407,50 Kč vč. DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené
smlouvě o dílo.
Vícepráce zahrnují změnu rozsahu kácení dřevin (vč. odstranění pařezů a biomasy) dle aktuálního
rozhodnutí OŽP MML (od zpracování PD uběhlo několik let a rozsah kácení a plocha mýcení dřevin
jsou vyšší, než bylo uvedeno ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který byl podkladem pro smlouvu o dílo).
Celková cena díla včetně víceprací dle změnového listu 1 tedy činí 9.272.972,- Kč bez DPH, tj.
11.220.296,12 Kč včetně DPH.
Na základě čl. 5.6, 19.2 a 19.3 Smlouvy o dílo č. DS201800229 lze změny rozsahu předmětu plnění a
ceny řešit pouze formou číslovaných dodatků. Návrh Dodatku č.1 je přílohou tohoto materiálu.

Přílohy:
Příloha č.1_Cyklo_ČOV_Dodatek č. 1_anonym
Příloha č.2_Cyklo_ČOV_Změnový list č.1_anonym
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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800229
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS2018xxxxx
na provedení stavebních prací
„Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1
1.1

1.2

Čl. 2

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech plnění díla:
IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Tiborem Batthyánym, primátorem města
00262978
CZ00262978

Zhotovitel:
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
sídlo:
Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený:
ve věcech technických:
IČ:
49904884
DIČ:
CZ49904884
telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
6208
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

2.1
Smluvní strany dne 28.2.2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201800229 (dále jen Smlouva),
jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „Rozvoj cyklistické dopravy –
Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.
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Čl. 3

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanoveních
Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800229 ze dne 28.2.2018.
3.2
S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) 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 veřejné 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 zákona je 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.

Čl. 4

CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu
díla o dodatečné stavební práce v rámci akce „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek
za ČOV Liberec“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.
Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 50.750,- Kč bez DPH.
Celkový objem víceprací bez DPH:
Celková objem víceprací včetně DPH:

50.750,00 Kč
61.407,50 Kč

Původní celková cena díla bez DPH:
Původní celková cena díla včetně DPH:

9.222.222,00 Kč
11.158.888,62 Kč

Nová celková cena díla bez DPH:
Nová celková cena díla včetně DPH:

9.272.972,00 Kč
11.220.296,12 Kč

Čl. 5

DOLOŽKY

5.1
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn 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).
5.2
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.
5.3
Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
5.4
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění Dodatku ke Smlouvě o dílo poskytnutá před jeho
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností Dodatku, nese
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veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že
druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5.6
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v Dodatku ke Smlouvě o dílo je cenou
obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

6.1

Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

6.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3
Smluvní strany po jeho přečtení 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 a náležitostech, které smluvní strany
zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
6.4
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.
6.5
Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. xxx/2018 ze dne
5.6.2018.

Přílohy
č. 1

Změnový list č. 001

V …………. dne ………..

V ………….., dne ………..

Tibor Batthyány
primátor města
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