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.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru
Stručný obsah: Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ
náměstí Míru. Konkrétně se jedná o projekty Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IPRÚ), 5.1a Snížení
energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru a 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru
spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Smlouva o dílo se společností BREX,
spol. s r. o. byla na základě výběrového řízení uzavřena ve výši 53 292 418,21 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 zohledňuje objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce
ve výši 1 129 616,77 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení:
Zpracoval:

Maturová Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora
Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací

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
1. dodatečné vícepráce ve výši 1.129.616,77 Kč bez DPH z důvodu nesouladu projektové
dokumentace s výkazem výměr
2. uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo se společností Brex, spol. s r. o. se sídlem,
Hodkovická 135, 463 12, Liberec 23, IČ 40232549
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 2
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 12.10.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města usnesením č. 539/2018 ze dne 9.5.2018 schválila výsledek zadávacího řízení na dodavatele
stavebních prací v rámci projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru (IROP - IPRÚ), 5.1a
Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru (OPŽP) a 5.1b Snížení energetické náročnosti
ZŠ náměstí Míru (OPŽP). Vítěznou nabídku podala společnost BREX, spol. s r. o., s nabídkovou cenou
53 292 418,21 Kč bez DPH. Smlouva o dílo č. SMLD0656/2018 byla uzavřena dne 28.6.2018.
V návaznosti na předání staveniště, ke kterému došlo dne 9.7.2018, byl aktualizován časový
harmonogram postupu prací, který je zohledněn v Dodatku č. 1.
V průběhu plnění smlouvy o dílo se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vyžadují
dodatečné vícepráce, které spočívají v nesouladu projektové dokumentace s výkazem výměr. Ve výkazu
výměr chybí část elektroinstalace. Konkrétní chybějící položky jsou uvedeny ve změnovém listu, který
tvoří přílohu tohoto materiálu. Uzavřením dodatku č. 2 dojde k navýšení celkové ceny díla o
1.129.616,77 Kč bez DPH..
Celková cena díla včetně započítání všech víceprací je 54.422.034,98 Kč bez DPH.
Jedná se chybu projektu, která bude nárokována po projektantovi (Energy Benefit Centre, a.s.).
Vícepráce jsou neuznatelným výdajem a nebudou uplatňovány z výše uvedených projektů.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl konzultován odborem právní a veřejních zakázek,
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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