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.
10. schůze rady města dne: 05.05.2020
Bod pořadu jednání: 17
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na dodávku stojanů pro cyklistická kola
Stručný obsah: V rámci plnění smlouvy na dodávku stojanů pro cyklistická kola včetně jejich
instalace a s tím spojených nezbytných stavebních úprav, č. smlouvy DS201901175, jsou ke
schválení doporučeny změny, které vyžadují více a méně práce. Smlouva na dodávku stojanů byla
uzavřena na základě zadávacího řízení se společností TEWIKO systems, s. r. o., se sídlem
Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25472887 ve výši 896 000 Kč bez DPH a upravena
dodatkem č. 1 s novou celkovou cenou zakázky 903 200 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 zohledňuje
změnový list č. 2, který reflektuje navýšení ceny zakázky o 20 710 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 2
Zpracoval:

Baboráková Jana - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice
výboru pro rozvoj a životní prostředí

Projednáno s:

Janďourkem Jiřím Ing. arch. Ing. - vedoucí odboru kancelář architektury města
Vorlovou Danou Ing. - odbor strategického rozvoje a dotací - vedoucí oddělení
administrace projektů
Radkou Loučkovou Kotasovou Ing. - náměstkyně primátora pro strategický
rozvoj a dotace

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:
1/4

2/4

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. dodatečné více práce v maximální výši 25 710 Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na dodávku stojanů č. DS201901175 uzavřené dne 26.
09. 2019, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností TEWIKO systems,
s.r.o., se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, dle přílohy č. 1
ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 2
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15.05.2020
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Důvodová zpráva
Odbor strategického rozvoje a dotací na základě usnesení RM č. 748/2019 ze dne 29. 7. 2019 uzavřel
26. 09. 2019 Smlouvu na dodávku stojanů č. DS201901175 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je
dodávka stojanů pro cyklistická kola včetně jejich instalace a s tím spojených nezbytných stavebních
úprav, v rozsahu specifikovaném v článku I. Předmět smlouvy. Usnesením RM č. 124/2020 ze dne 4. 2.
2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, který celkovou cenu zakázky navýšil o 7 200 Kč bez DPH.
V průběhu plnění Smlouvy se vyskytly okolnosti, které si vyžádaly níže uvedené změny k zapracování
do změnového listu a předložení Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
Důvody pro změny v umístění stojanů, ve snížení / navýšení počtu stojanů v konkrétních lokalitách
jsou detailně popsány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
Shrnutí změnového listu č. 2:
Celkový objem víceprací bez DPH:
Celkový objem méně prací bez DPH:
Rozdíl prací celkem bez DPH:
Původní celková cena zakázky bez DPH
Původní celková cena zakázky včetně DPH:
Nová celková cena zakázky bez DPH:
DPH 21%:
Nová celková cena zakázky včetně DPH:

20 710 Kč
0 Kč
20 710 Kč
903 200 Kč
1 092 872 Kč
923 910 Kč
194 021 Kč
1 117 931 Kč

Změnový list nemá vliv na termín dokončení zakázky.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl konzultován s odborem právním, s JUDr. Krejsovou Janou, a s odborem
veřejných zakázek, s Ing. Martinetz Nikolou.
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: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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