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.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 25
Předložení a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem
"Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"
Stručný obsah: Dne 19. 02. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo č. DS 202000403 se společností
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace v rámci
veřejné zakázky "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci".
V průběhu provádění díla vyvstala potřeba prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to formou
dodatku č. 1. Nyní je Radě města Liberec předkládán návrh dodatku ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
Zpracoval:

Nováková Tereza - pracovník odboru majetkové správy

Projednáno s:

Karbanem Zbyňkem, Ing., náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou
správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

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. DS202000403 ze dne 19. 02. 2020 uzavřené se
společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 47450347.
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 21.09.2020
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Důvodová zpráva
V rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy
Městského plaveckého bazénu v Liberci“ byla dne 19. 02. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. DS
202000403 mezi Statutárním městem Liberec a společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o
(dále jen „dodavatel“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace.
V průběhu provádění díla v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byli někteří klíčoví
zaměstnanci dodavatele umístěni do karantény, čímž jim bylo fakticky znemožněno podílet se na
realizaci díla. Bez těchto zaměstnanců nebylo možné pokračovat v realizaci díla, v důsledku čehož došlo
k prodlení s prováděním díla. Dodavatel předložil první žádost o prodloužení lhůty pro provedení díla
dne 3. 6. 2020. Odůvodnění žádosti nebylo vyhovující a bylo nutné jej ze strany dodavatele objasnit.
Dodavatel předložil vyhovující odůvodnění až 31. 7. 2020. Vzhledem k tomu je předkládána žádost o
schválení uzavření dodatku ke smlouvě až nyní.
Zároveň Výrobní výbor vznesl na pravidelných jednáních požadavky na zpracovávaný návrh projektové
dokumentace dle čl. 8.2 předmětné smlouvy o dílo. S ohledem na požadavky Výrobního výboru byl
taktéž vydán pokyn k přerušení prací, čímž došlo k prodlení provádění díla.
V důsledku výše uvedeného došlo k celkovému prodlení s prováděním díla o dobu delší než je 60 dní.
V případě uzavření předmětného dodatku č. 1 dojde k prodloužení termínu provádění díla o 60
dní.
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky, společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní
kancelář s.r.o., byl vypracován časový dodatek č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1
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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202000403, A1107/31/2019
Číslo dodatku objednatele:
Číslo dodatku zhotovitele:
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a na
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ a „Dodatek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Statutární město Liberec
se sídlem
zastoupená:
ke smluvnímu jednání oprávněn:
IČO:
DIČ:
(dále jen „Objednatel“)

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města
00262978
CZ00262978

a
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
se sídlem:
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:
Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
IČO:
47450347
DIČ:
CZ47450347
bankovní spojení:
ČSOB a.s., 246617/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
2365
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen
„Smluvní strana“)
Preambule
A.

Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 02. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
na základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve
vypracování Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby
a Autorský dozor dle čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“).

B.

V průběhu provádění Díla vyvstala potřeba prodloužení lhůty pro provedení Díla.
S ohledem na to uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

C.

Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou
závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

1

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že Příloha č. 2 Smlouvy se
ruší a nahrazuje se novou Přílohou, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.
1

1.2

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají
v platnosti v původním znění.

2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku obdrží
Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

2.2

Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2.3

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Liberec dne [xxx], Usnesením
č. [xxx].

2.4

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha: Harmonogram provádění Díla

2.5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Hradci Králové dne………………

V Liberci dne……………….

Zhotovitel:

Objednatel:

_________________________
Ing. Tomáš Mrázek
jednatel

_________________________
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města
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Příloha
Harmonogram provádění Díla
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené v této příloze.
ID

Milník

Lhůty

1.

Dokumentace pro stavební povolení

do 240 kalendářních dnů od účinnosti
této Smlouvy

Dokumentace pro provedení stavby

do 280 kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni účinnosti této
Smlouvy

2.

3

