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.
1. schůze rady města dne: 05.01.2021
Bod pořadu jednání: 2
Předložení a schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na veřejnou zakázku s názvem
"Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"
Stručný obsah: Dne 19. 2. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo 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 navýšení ceny díla a prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to formou
dodatku č. 3. Nyní je Radě města Liberec předkládán návrh dodatku č. 3 ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
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:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 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. 3 se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 20.01.2021
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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.
DS202000403 (dále jen „smlouva“) mezi statutárním městem Liberec (dále jen „zadavatel“) a
společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o (dále jen „dodavatel“), jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace. Následně byl dne 31. 8. 2020 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a
dále byl dne 2. 11. 2020 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě.
V průběhu provádění díla požádal zadavatel o provedení víceprací, a to konkrétně rozšíření rozvodů
měření a regulace do přístavby ve výši 60 000 Kč bez DPH, výměnu bazénové technologie v přístavbě
ve výši 150 000 Kč bez DPH a provedení záložního zdroje – studny ve výši 286 000 Kč bez DPH. Tyto
vícepráce jsou nezbytné pro dosažení řádné rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci s tím,
že provedení předmětných víceprací ze strany současného dodavatele je vhodné zejména
z ekonomických a technických důvodů. Tyto vícepráce je nutné zapracovat do Dokumentace pro
stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Vzhledem k těmto vícepracím dochází
k prodloužení doby provádění díla z důvodu na straně zadavatele o 68 dní.
V důsledku výše uvedeného došlo k celkovému prodloužení doby provádění díla o 68 dní a
k navýšení ceny díla o 496 000 Kč bez DPH. V případě uzavření předmětného dodatku č. 3 dojde
k prodloužení termínu provádění a k navýšení ceny díla o výše uvedené.
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky, společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní
kancelář s.r.o., byl vypracován dodatek č. 3.
Odbor majetkové správy má v rozpočtu na rok 2021 částku 13 000 000 Kč.
Zakázka bude hrazena z následující položky rozpočtu odboru majetkové správy.
ORJ2

400130046

Název ORJ2

Oddělení správy sportovních objektů

ODPA

3412

POL

6121

UZ

0

ORJ

22

ORG

Rozpočet schválený

21333000014
Stavební úpravy modernizace objektu MPB
13 000 000

Rozpočet upravený

13 000 000

Text ORG

Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 3
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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo dodatku objednatele:
Číslo smlouvy Objednatele: DS202000403
Číslo smlouvy Zhotovitele: A1107/31/2019
„Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci“
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
zastoupené:
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, sp. zn. C 2365
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen
„Smluvní strana“)
Preambule
A.

Smluvní strany spolu dne 19. 2. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
na základě které 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.

Smluvní strany dále spolu uzavřely dne 31. 8. 2020 dodatek č. 1 a dne 2. 11. 2020
dodatek č. 2, na základě kterých došlo k prodloužení lhůty pro provedení Díla.

C.

V průběhu provádění Díla vyvstala potřeba provedení víceprací, kterými dochází k
navýšení celkové ceny za provedení Díla a k prodloužení lhůty pro provedení Díla.
S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3.

D.

Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 3 jsou v souladu se zákonnou
změnou závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ.
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PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

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 č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

1.2

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že Příloha č. 6 Smlouvy se
ruší a nahrazuje se novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

1.3

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené se nemění a zůstávají
v platnosti v původním znění.

2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce,
přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 3
obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

2.2

Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o
registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.

2.3

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Liberec dne xx. xx. 2021,
Usnesením č. xxx /2021.

2.4

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy
Příloha č. 1: Harmonogram provádění Díla
Příloha č. 2: Cenová tabulka

2.5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 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 č. 1
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 368 kalendářních dnů od účinnosti
této Smlouvy

2.

Dokumentace pro provedení stavby

do 408 kalendářních dnů od následujícího
po dni účinnosti této Smlouvy
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Příloha č. 2
Cenová tabulka
Výkonná fáze

Cena v Kč bez
DPH

DPH 21%
v Kč

Cena celkem
v Kč

Dokumentace pro stavební povolení

2.918.044,-

612.789,-

3.530.833,-

Dokumentace pro provedení stavby

4.144.964,-

870.442,-

5.015.406,-

203.103,-

42.652,-

245.755,-

Autorský dozor (předpoklad 18 měsíců)

Cena v Kč bez DPH DPH 21% v Kč Cena celkem v Kč
Cena celkem 7.266.111,-

1.525.883,-
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8.791.994,-

