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DODATEKč.1
SMLOU V Y 0 DÍLO ze dne 9. 4. 2020 č. 2020044026
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IČ: 00231142
DIČ: cz00231142
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

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

číslo účtu: 2000691349 kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednateltt)

1 .2. Zhotovitel:
Lerson s.r.o.
se sídlem: Písečná 795/24, Nový Hradec Králové, 50009, Hradec Králové

zastoupená: Petrem Chládkem, jednatelem

IČ: 0214574 DIČ: CZ 02145740
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové oddíl C vložka 32680
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Petr Chládek,—_
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Derner, __
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3266270319/0800 kód banky: 0800
telefon:
na strane ru e

2.

a e jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6. 5.písmeno c) Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2020 pro projekt „Nová služebna městské policie Praha“ (dále jen
„Smlouva“).
2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu
s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek V platném znění (dále
jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy, kdy
v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující větu:

„Součástí předmětu plněníjsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a
oceněné v
dodatečném rozpočtu č. l, jež představují nepodstamou změnu závazku ze smlouvy uzavřenou v
souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

3.
3.1.

Změna hodnoty plnění.
Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve
výši 143 887,58 Kč bez DPH.

3.2.

Hodnota změny představu'e
J 143 887,58 Kč bez DPH tedy 1,4 % původní hodnoty závazku s'ednaného
J
ve Smlouvě.

3.3.

V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotoveni předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:
10.242.411,11 bez DPH
Cena dle SOD
143 887,58 bez DPH
Dodatek č. 1

10 386 298,6910
12 567 421,41

Celková cena včetně dodatku č. 1
Celková cena včetně dodatku č. 1
3.4.

bez DPH
s DPH

V čl. 15 se doplňuje odst. 15. 9. o přílohu č. 5:
Příloha č. 1 — Dodatečný rozpočet č. 1 a ZL 1.

4.

Změny ve smlouvě

4.1.

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany z důvodu administrativní chyby V psaní

dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 12 se odst. 12.3. a odst. 12.4. upravuje
následovně:

12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dle čl. 4.1.2 této

smlouvy ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla
dle čl. 4.1.3 této smlouvy ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

5.

Závěrečná ujednání

5.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento
Dodatek č. l je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel
a 3 objednatel.

5.2.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.4.2020, týkající se
akce „Nová služebna městské policie Praha“.

Přílohy dodatku Smlouvy:
Příloha č. 1 Dodatečný rozpočet č. 1 a ZL 1
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ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE
(příloha dodatku SOD č.2020044026)
Stavba:

„Nová služebna městské policie Praha“
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143 887.58 Kč
J 143 887,58 Ka

,

_
celkem
bez DPH F DPH 21% j

__
0,00 Kč 14333758110

30218.39 Kč

0.093 143 337,53 K3]

30 216,39 Kc "

vč. DPH

,.

g2.10.20_zg

Autorizovaný dozor, projektant
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ZMĚNOW LIST (příloha dodatku SoD č.zozoouozs)

Stavoo:

č.: ZL 01

am ”2215.526 _

„kovářslužobm mnu policie Praha"

Předmět změny:

$359916 W práce pj realizaci oggy SO 09

Dotčené místo:

so 00 1931;!!!le

Odkaz na výkresy:

„

8

Odkaz na rozpočtovou dokumentací:
Odkaz na jinou část smlouvy:

,

Změna terminu dokončení stavby:
Dopad do ceny dlla dle son:
Změnu vyvolal:

"4 103.97

[

skutečně provedené price

_l

Popis a odůvodnění změny:
Ve výkazu výměr nebyly obsaženy práce týkající se bourání oolooenl a sklepních prostor

Cena:

CENA CELKEM
Pﬂlohy:
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] [Manama ]
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] [ ffi 103,97
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rozpočet

Listů A4: 1

celkem

ListúM: 1
Podpis

Stanovisko Architekta a Projektanta:

souhlas

Datum:

Objednatel:

souhlas

Datum: „„ _

souhlas

Datum:

souhlas

Datum:

LERSON “
Dodavatel

TDS:

GEMMLM noon/nu smy“
Larson s.r.o. | WWW.Ierson.cz
Písačná 795/24. 500 09
'
IČ: 02145740 l Dl
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