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Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha » pol růstu ČR

Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 — Libuš“, reg. č. CZ.07.4.67I0.0I0.0I17_053l0001304.
Na projektje poskytována finanční podpora Evropské unie.

Dodatek č. 1
ke kupní smlouvě ze dne 13. 7. 2020
č. 2020073095
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
1.
1.1.

Smluvní strany
Kupující:
Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupené: Mgr. J iří Koubek - starosta

IČ: 00231142
osoby oprávněné jednat
— ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová
bankovní spojení pro účely díla: Česká Spořitelna, a.s.

\ Číslo účtu: 2000691349

kód banky: 0800

na stranějedné (dále jen „kupující“)

a
1.2.

Prodávající:

NÁBYTEK HONZA sro.
se sídlem: Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo Hradiště
Zastoupená: Mgr. Janem Nohýnkem

IČ: 27198821
DIČ: CZ27198821
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jan Nohýnek
- ve věcech technických: Mgr. Jan Nohýnek
bankovní spojení: KB a.s., expozitura Mnichovo Hradiště
číslo účtu: 35-3524530217
kód banky: 0100

tel. _
na straně druhé (dále jen „prodávající“)
Mezi účastníky je nesporné, že dne 13. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020073095, jejímž
předmětem, je dodání interiérového vybavení MŠ K Lukam V Praze Libuš prodávajícím
kupujícímu, a to na akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — vybavení“
Při realizaci dodávky došlo na základě požadavků kupujícího z důvodu upřesnění a úpravy zadání
k drobným technickým změnám, které jsou obsaženy a popsány ve změnovém listu, který je
nedílnou součástí tohoto dodatku
Shora uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku rv souladu 5 § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dál
uvedených
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tento Dodatek č. 1,

V

který měnía doplňuje Smlouvu o dílo ze dne 13. 7. 2020
(dále jen „Smlouva“)
takto:

C1. 3. Předmět plnění se mění a doplňuie tak. že nadále zní:
3. Předmět plnění

3.1. Na základě této smlouvy prodávající dodal za podmínek obsažených v této smlouvě na
vlastní odpovědnost a svým jménem kupujícímu interiérové vybavení MS K Lukám v Praze
Libuš (dále jen „ předmět koupě “) v následujícím rozsahu:

a) ]. Část - dodání předmětu koupě dle výkazu dodávek s výjimkou položek, které
jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1,
b) 2. Část - dodání předmětu koupě dle změnových listů, které jsou předmětem
tohoto Dodatku č. 1 - vice a méněpráce na základě požadavků objednatele
na základě nedostatků v PD:
- Na základě požadavku objednatele se položka č. 62 — křeslo — rozšiřuje
o dodávku 1 ks na celkovou cenu 3.852,- Kč bez DPH.
- Na základě požadavku objednatele se položka č. 63 _ pohovka — snižuje
o dodávku I ks rza celkovou cenu 3.207,- Kč bez DPH.
- Na základě požadavku objednatele se stávající položka č. 9lmění vcelém
rozsahu takto - „šatní box — šatní stěny - javor, ABS žlutá, záda lamino
vč. boxů na bačkory, 2 dvojháěky pro ] dítě, v jednom boxu 4 děti, rozměr
šířka 113,5cm, celková výška ]45cm (minimální šířka boxu pro jedno dítě
musí činit 25 cm) - botník - ABS žlutá, sedák žlutý, pod sedákem na plocho
deska se 4 regály vedle sebe, vnitřní výška regálu 15cm, rozměr botníku
113, 5x34x35cm - horní odkládací přihrádky - ABS žlutá, rozděleno na 2 regály
pod sebou a 4 vedle sebe (celkem 8), každé dítě bude mít 2 regály nad sebou,
výška spodního regálu 15cm, výška horního regálu IOcm, hloubka obou 300m,
celkový rozměr odkládací přihrádky 113,5x25x30cm“ v celkové ceně 10.330,Kč bez DPH“.

Čl. 5.1. Cena za dodávku se mění tak, že nadále zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v množství a kvalitě podle
výkazu dodávek a technické specifikace předložené prodávajícím v nabídce, který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů a ve znění změnových listů doplněných
v rámci tohoto Dodatku č. ] činí:
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Cena bez DPH

744 821,00

Kč

cena Vč. DPHJ

Hodnota:

cena bez DPH

DPH 21%

p“V0d'“h" “walk“ "

740 872,00 Kč

155 583,12 Kč

896 455,12 K6

12 256,00 K6

2 573,76 K6

14 829,76 Kč

\ smlouvy:

dle DOdatku C' 1
“Gema“
smlouvy:
, ,

,

1

,

- 8 307,00 K6 -

dle DOdatku c' 1
menepm“
smlouvy:
Po DOdatk“ “' 1
”walk“
smlouvy:

744 821,00 K6

1 744,47 Kč 156 412,41 Kč

10 051,47 K6 ‘
901 233,41 Kč

*

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Rada městské části Praha-Libuš projednala tento Dodatek č. I kupní smlouvy
a schválila jeho uzavření svým usnesením č. 210/2020 na svém zasedání konaném dne
29.9.2020.
Příloha č. 1 — Změnový list k cenovému položkovému rozpočtu - příloha č. I
Dodatku č. I ke Kupní smlouvě č. 2020073 095

Příloha č. 2 _ Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 210/2020 ze dne 29.9.2020

V Mnichově Hradišti dne ..................

V Praze-Libuši dne Ki,; //' _!Íaiť

Kupující:
”(emf HTSMIEA s.r.o.

taaarykovn MW“ 7m
01 Mnicmwo Ham
ws ' “'n/řasa. Jam. 1361291840:
, 21‘ “s 9:3 521

Mgr. Jan Nohyn’ék
jednatel
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č. nabídky:
datum:

]

názevpolazky

[

m].

|

P

Dle platné smlouvy

l]ed.cena
celkem

91. stará

D. Šatny

53_

62.

C. Herna

kg

Šatniskrmky, po e soubor - šatní box
< šatní stěna pro 3 děti prostorová na
kolečkách s brzdou - výška 100cm javor, ABS limetka, zadní desky s Z
dvojháčky pro jedno dítě v
šatna
trojúhel 'kovém půdorysu (přístupné patro
ze 3 stran) , pod zadním deskami
boxy na boty rozměr 30x30cm, výška
34cm - ABS limetka, sedák limetka,
pod sedákem na plocho deska, výška
horního regálu 15cm

ks

Šatní skříňky, police soubor . pro obě třídy pro 56 děti- 2x soubor

Dětská sedačka — 1x soubor 1 křeslo +
třída
1 pohovka - pDětská mol anova'
přízemí
sedačka s područkami pohovka
106x67x52cm v barvě: modrá
3 207,00 Kč

2 550,00 Kč .

2

Dětská sedačka - do dvou tříd - 2x soubor 2 křesla + 1 pohovka + 1 sedaci matrace + 1
Dětská sedačka — soubor 1 křeslo + 1
pohovka — Dětská mol anová sedačka třída
s područkami — křeslo 55x67x52cm v
přízemí
barvě: modrá
ks
1 1 926,00 kč

5 100,00 Kč

6 414,00 Kc"

1 926,00 Kč

u...
ZMĚNY dle § 222. odst. 4, * ‘
změny ' * .
‘ nesmí *
*
15% ' * ' " "
, závazku
na dodávky. Změny, které jsou evidovány jako více-práce. Nad toto ustanoveníjsou zde uvedeny i
méněpráce,
které nejsou lapočítávané dn bilance změn dle tohoto ustanovení zákona.

ol.

4. Doplnění popisu k výkazu dodávek: Ve výkazu dodávek jsou označeny položky, u kterých
je nutné

3. Termín dodání předmětu koupě nebo služeb je do 42 (čtyřiceti dva) kalendářních dní od nabytí

1. Veškeré úchyty a hrany předmětu koupě nebo služeb musí být oblé.
2, Pokud jsou v technické spe
aci uváděné údaje o rozměrech místností, jedná se a údaje orientační,

Preambule:

ks

ks

ks

m1.

p.[.

3 207,00 Kč

2 550,00 Kč

Kč

5 100,00 Kč

3 207,00 Kč

celkem

ks

ks

ks

m;.

p.].

Rozdíl - vícepráce

1 926,00 Kč

3 207,00 Kč

2 550,00 Kč

1

0

I jed.cena

©

'?
N

N

1/2

1 926,00 Kč

[ ied.cena

0

Rozdíl — méněpráce

ks

1 926,00 kč

ks

ks

m].

celkem

|

pj.

Návrh Dodatku č. 1

l

1 926,00 Kč

!)

2 550,00 Kč

ll "l)UIODKc'

2

[ jedcena

Změnový list k cenovému položkovému rozpočtu - příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě
č. 2020073095
Městská část

Přístavba mateřské školy K Luka'm, Praha 4 — Libuš“, reg. č.

Praha-Libuš
Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — vybavení

Projekt

{wow—emu a mmm two)
Ownen'proga—iP-am-pdrizsmcn

EVRDPSKAUME

3 207,00 kč

3 852,00 kč

celkem

Www; 2. ze
z ME OW; L: ”9,.

šatna
patro

k5
O
5 165,00 Kč

, závazku

16 262,40 Kč

2 822,40 Kč

13 440,00 Kč

-Kč

změny § 222, odst, 4 bez DPH
DPH
změny § 222, odst. 4 vč. DPH
původní hodnota závazku na dodávky vč. DPH
10% x této původní hodnoty vč. DPH
je absolutní hodnota víceprací dle 9222 odst. 4 ZVZ nižší než 10% díl původní hodnoty závazku na dodávku:
je tato změna možná dle §222 ost; 4 zákona o veřejných zakázkách:

ZMĚNAdlešZZZ,gd_a_L_, * "
změny
"* *
“nesmí,“ '
10%,' ‘ 'L *
na dodávky. Změny, kteréjsou '
,jako ' r ‘ .Nadtmo
jsou zde
‘
'
které nejsou započítávané do bilance změn dle tohoto ustanovení zákona.

Bilance změn dle zákona o veřejných zakázkách:

kontrolu.

Cena měněných položek celkem bez DPH dle návrhu Dodatku č. 1
DPH 21%
Cena měněných položek celkem vč. DPH dle návrhu Dodatku č. 1

Cena méněprací a víceprací celkem bez DPH dle návrhu Dodatku č. 1
DPH 21%
Cena méněprací a víceprací celkem vč. DPH dle návrhu Dodatku č. 1

Cena vícepracícelkem vč. DPH dle návrhu Dodatku č. 1

Cena víceprací celkem bez DPH dle návrhu Dodatku č. 1
DPH 21%

Cena méněprací celkem bez DPH dle návrhu Dodatku č. 1
DPH 21%
Cena méněprací celkem vč. DPH dle návrhu Dodatku č. 1

Cena měněných položek celkem bez DPH dle smlouvy
DPH 21%
Cena měněných položek celkem vč. DPH dle smlouvy

,
91. nova

šatní box — šatní stěny -javor, ABS
žlutá, záda lamino vč. boxů na
bačkory, 2 dvojháčky pro 1 dítě, v
jednom boxu 4 děti, rozměr šířka
113,5cm, celková výška 145cm
(minimal íšířka boxu projedno dítě
musí and 25 cm)- botník — ABS žlutá,
sedák žlutý, pod sedákem na plochu
deska se 4 regály vedle sebe, vnitřní
„
,
„
,
vyska regalu 15cm, rozmer botniku
113,5x34x35cm < horní odkládací
přihrádky - ABS žlutá, rozděleno na 2
regály pod sebou a 4 vedle sebe
(celkem 8), každé dítě bude mít 2
regály nad sebou, výška spodního
regálu 15cm, výška horního regálu
10cm, hloubka obou 30cm, celkový
rozměr odkládací přihrádky
113,5x25x30cm
ks

5 165,00 Kč

-

2/2

1 744,47 Kč

8 307,00 Kč

Kč

ano

ano

as 65,5%

12 256,00
2 573,76
14 829,76
896 455,12

Kč
Kč
Kč
Kč

10 051,47 Kč

Cenová bilance a vyhodocení změny:

0
ks

5 165,00 Kč

kontrola“

10 330,00 Kč

Kč

21 040,59 Kč

1738100 Kč
3 (151,69 KC

3 651,69 Kč
21 040,69 Kč

17 389,00 Kč

829; 9 K?

5 165,00 Kč

4‘ 778,29 kč

2

4 778.29 Kč

ks

829,29 Kč

3 949,00 Kč

14 829,76 Kč

2 573,76 Kč

12 256,00 Kč

10 330,00 Kč

VEWOH 0 gig @- 0 90 Egg—0150151“

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY
č. 210/2020
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Tomáš Loukota, DiS.

, Založeno naÚ

30.5.2020 I mala
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*
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starosta

„.; , /4\1gr. Jiří Koubek

*

M_

/

WT _, Podpis —.—

_Kratochvílová [

,

Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavřeníDodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 2020073095 na
akci „Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — vybavení“ s firmou
NÁBYTEK HONZA s.r.o., Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo

Hradiště,

IČ: 27198821, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného

Městského soudu V Praze, spisová značka C 103832, kterým se zvyšuje

cena zakázky o 3. 949,- bez DPH, tj. 4. 778, 29 Kč Vč. DPH,
2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

