STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
21. schůze rady města dne: 03.12.2019
Bod pořadu jednání: 46
Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ 5. května
Stručný obsah: V rámci průběhu plnění dodávky vybavení projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května“, spolufinancovaného z IROP a OPŽP došlo k navýšení kupní ceny.
Kupní smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností AV Media, a. s., se
sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha Hostivař, IČ: 481 083 75 ve výši 7 277 091 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 zohledňuje změnový list č. 1, který reflektuje navýšení ceny díla o 69 918 Kč bez
DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
Zpracoval:

Vorlová Dana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Zámečníkem Jaroslavem, Ing., CSc. - primátorem města

Předkládá:

Maturová Michaela, 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 v maximální výši 69 918 Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. DS201900645 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
5. května – vybavení“ uzavřené dne 10.7.2019, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM
LIBEREC a společností AV Media, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha Hostivař,
IČ: 481 083 75, dle přílohy č. 1
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 1
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15.12.2019
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Důvodová zpráva
Dne 10.07.2019 byla uzavřena Kupní smlouva č. DS201900645 na základě výsledku veřejné zakázky
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května – vybavení“ mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC
a společností AV Media, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha Hostivař, IČ: 481 083 75.
Budovy Základní školy, Liberec, 5. května 64/49, jsou v současné době ve velmi špatném technickém
stavu a neodpovídají současnému standardu pro vzdělávání. Proto byly obě budovy školy začleněny do
projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň a Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5.
května II. stupeň. Rekonstrukcí školy vznikne 9 nových odborných učeben s moderním vybavením a
budovy se stanou bezbariérovými.
Návrh Dodatku č. 1 reflektuje chyby projektové dokumentace, požadavky provozovatele a
nepředvídatelné okolnosti, na základě kterých došlo k navýšení ceny díla. Níže uvedené záměny u
sporáků byly odečteny v Dodatku č. 7 u stavby.
Změnový list č. 1
Změnový list zohledňuje méněpráce vyvolané chybami projektové dokumentace, kdy docházelo
k duplicitě v PD pro stavbu a vybavení u žaluzií.
Vícepráce vyvolané chybami projektové dokumentace, kdy v učebně vaření chybí obkladové desky
okolo sporáků a také chybí 4 ks kuchyňských linek.
Také zohledňuje požadavky provozovatele, který z bezpečnostních důvodů požaduje instalaci sporáků
se sklokeramickou deskou místo plynových a vzhledem k věkovému složení žáků v učebně
mechatroniky požaduje židle pro jinou věkovou kategorii.
Provozovatel vzhledem k zamýšlenému účelu využití, požaduje žákovský stůl bez kovového
odkládacího koše – snížení ceny.
Změnový list také zohledňuje nepředvídatelné okolnosti, kdy z důvodu ukončení výroby již nelze dodat
požadované vybavení mechatroniky, toto bude nahrazeno novým typem.
Vícepráce ve výši

499 788 Kč

Méněpráce ve výši

429 870 Kč

Celkem vícepráce

69 918 Kč bez DPH

Změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.
Uzavřením dodatku č. 1 dojde k navýšení celkové ceny vybavení:
Méněpráce:

69 918 Kč bez DPH

Celková cena vybavení, včetně započítání všech víceprací, je 7 347 009 (8 889 880,89 Kč včetně DPH).
Změnový list byl konzultován s odborem majetkové správy a ředitelkou základní školy. Návrh dodatku
č. 1 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných zakázek –
Markétou Tománkovou, DiS.
Vícepráce v rámci projektů budou zařazeny do nezpůsobilých výdajů a hrazeny z rozpočtu statutárního
města Liberec.
Rozpočtová věta:
ORJ2

000300140045
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Název ORJ2
ODPA
POL
UZ
ORJ
ORG
Text ORG
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený

003113
6121
0000000217
0021256000000
Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5.
května
7000000
23600000

Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 dále 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: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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