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: 03.11.2020
Bod pořadu jednání: 9
Předložení a schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na veřejnou zakázku s názvem
"Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci"
Stručný obsah: Dne 17. 7. 2020 byla uzavřena příkazní smlouva s dodavatelem IBR Consulting,
s. r. o. Tento dodavatel požádal o aktualizaci pracovního týmu dle příkazní smlouvy. Tato
aktualizace podléhá schválení ve formě dodatku č. 1. Nyní je Radě města Liberec předkládán
předmětný dodatek č. 1 ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě
Zpracoval:

Hozák Miroslav - vedoucí oddělení správy sportovních objektů

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:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. DS202000891 ze dne 17. 7. 2020 s
dodavatelem IBR Consulting, s.r.o., IČO: 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00
Praha 9.
ukládá
zajistit uzavření dodatku č. 1 s dodavatelem IBR Consulting, s.r.o.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30.11.2020
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Důvodová zpráva
Dne 17. 7. 2020 byla uzavřena příkazní smlouva č. DS202000891 s dodavatelem IBR Consulting, s.r.o.,
IČO: 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 na veřejnou zakázku s názvem
„Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“.
Tento dodavatel požádal o výměnu některých členů realizačního týmu. Tato změna je možná pouze za
předpokladu, že nový člen bude mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci a stejné nebo větší zkušenosti a praxi
než člen jim nahrazovaný. Změna členů realizačního týmu je možná na základě písemného schválení ze
strany statutárního města Liberec, a to formou dodatku č. 1 k uvedené příkazní smlouvě.
Dodavatel předložil doklady, kterými prokázal, že noví členové mají vyšší nebo stejnou kvalifikaci než
členové, které nahrazují. Dodavatel tak splnil požadavky pro uzavření dodatku.
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
k Příkazní smlouvě na provedení činností a služeb projektového řízení (supervize) pro
rekonstrukci Městského plaveckého bazénu v Liberci
Číslo dodatku příkazce:
Číslo smlouvy příkazce:
Číslo smlouvy příkazníka:

DS202000891

Tento dodatek (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními
stranami:

Příkazce:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
(dále jen „Příkazce“)

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
00262978
CZ00262978

a
Příkazník:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Příkazce“)

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem
25023446
CZ25023446
Raiffeisenbank, a.s.
8969260267/5500
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

(Příkazce a Příkazník společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“).

PREAMBULE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2020 příkazní smlouvu k veřejné zakázce s názvem „Projektové
řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“ (dále jen „Smlouva“).
(B) Smluvní strany si přejí změnit konkrétní ujednání Smlouvy (změna členů pracovního týmu
Příkazníka), přičemž tyto změny mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na
obsahu změny či doplňku, a to písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě podepsanými
oběma Smluvními stranami.
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(C) Smluvní strany prohlašují, že noví členové pracovního týmu mají stejnou nebo vyšší kvalifikaci a
stejné nebo větší zkušenosti a praxi než členové, které nahrazují.
1.

Předmět Dodatku

1.1

Dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy: Seznam členů a požadavky na složení pracovního týmu
Příkazníka se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto
Dodatku.

1.2

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Závěrečná ustanovení
2.1

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

2.2

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2.3

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán v souladu s dobrými mravy a veřejným
pořádkem na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, nebyl ujednán v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své
podpisy.

2.4

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Liberec dne xx. xx. 2020, Usnesením č.
xxx/2020.

Příloha č. 1:

Seznam členů a požadavky na složení pracovního týmu Příkazníka

V Praze dne………………

V Liberci dne……………….

Příkazník:

Příkazce:

IBR, Consulting, s.r.o.

statutární město Liberec

_________________________
Ing. František Benč, Ph.D.
jednatel

_________________________
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města
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Příloha č. 1
Seznam členů a požadavky na složení pracovního týmu Příkazníka
1.

Požadavky na složení pracovního týmu Příkazníka

i. Vedoucí projektu
- autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby, vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo
pozemní stavby;
- minimálně 10 let praxe v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo
pozemních staveb;
- zkušenosti s realizací nejméně 2 (dvou) zakázek, jejímž předmětem bylo vedení týmu
odpovídajícího za provedení projektového řízení stavby, kde investiční náklady rekonstrukce nebo
novostavby činily alespoň 300 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech;
vedoucí projektu bude mít po celou dobu výkonu služby jmenovaného zástupce, který ho v případě
potřeby v plném rozsahu nahradí. Vedoucí projektu si na dobu nezbytně nutnou pro výkon této
služby zjedná koordinátora BOZP., dle ust. § 10 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;
ii. Technický dozor stavebníka
- autorizovaný inženýr, nebo technik v oboru pozemní stavby;
- autorizovaný inženýr minimálně 3 roky praxe v oboru pozemních staveb nebo;
- autorizovaný technik minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb
- zkušenosti s realizací nejméně 1 (jedné) zakázky, jejímž předmětem bylo provedení technického
dozoru stavebníka v rámci stavby, kde investiční náklady rekonstrukce nebo novostavby činily
alespoň 300 mil. Kč bez DPH;
iii. Specialista ZTI, technických zařízení a elektrozařízení
- ukončené VŠ, SŠ vzdělání;
- inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika s minimálně 3 roky praxe
v oboru nebo;
- technik v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika s minimálně 5 let praxe v
oboru;
- zkušenosti s realizací nejméně 1 (jedné) zakázky, jejichž předmětem bylo provedení projekčních
činností pro pozemní stavbu s celkovými realizačními náklady stavby (stavební rozpočet) nejméně
ve výši 300.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech TZB, specializace na technická zařízení,
specializace technická zařízení (tj. IE 01) dle vyhl. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění;
iv. Specialista na elektrotechnická zařízení
- ukončené VŠ vzdělání;
- min. 5 let praxe v oboru technika zařízení budov v oblasti realizací staveb;
- zkušenost s realizací alespoň 1 dokončené nebo zprovozněné stavby, jejíž součástí bylo provedení
TZB v minimálním rozsahu každé realizace elektrotechniky a elektroinstalací ve finančním objemu
minimálně 4 mil. Kč bez DPH;
- autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (tj.
IE 02) dle vyhl. č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
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výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
2.

Seznam členů pracovního týmu Příkazníka
 Vedoucí projektu – Ing. Petr Hofmann
 Zástupce Vedoucího projektu – Ing. Jan Andrš
 Koordinátor BOZP – Filip Bartoška
 Technický dozor stavebníka – Aleš Bednář
 Specialista ZTI, technických zařízení a elektrozařízení – Ing. Michal Vodňanský
 Specialista na elektrotechnická zařízení – Ing. Jiří Absolon
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