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DODATEK Č. 3 SMLOUVY o 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: c200231142
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek
- ve věcech technických: Ing. Jíndřich Sochůrek, Šárka Pichová
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000691349 kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
. Zhotovitel:

Lerson s.r.o.
se sídlem: Písečná 795/24, Nový Hradec Králové, 500 09, 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, 605 345 933, lerson@lerson.cz
ve věcech technických: Ing. Vladimír Derner, 720 630 809, demer@lerson.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3266270319/0800 kéd banky: 0800
telefon: 605 345 933
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany dle čl. 6 odst. 6. 5.písmeno 0) Smlouvy o dílo dohodly na uzavření
tohoto Dodatku č. 3
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. 6 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.

Změna hodnoty plnění.
3.1.

3.2

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v
Dodatku č. 3 ke Smlouvě je ve
výši 277 041,16 Kč bez DPH.
Celková hodnota stavebních prací sjednaných v Dodatku č. 3, které
nebyly provedeny ve Výši -77

260,- Kč bez DPH.
3.3.

Hodnota změny představuje 2 167 408,89 Kč bez DPH tedy 21,16
% původní hodnoty závazku
sjednaného ve Smlouvě.
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3.4.

V čl. 6 odst. 6.1. se ruší a nově zní:
6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:
Cena dle SoD
10 242 411,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 1
143 887,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 2
769 814,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 3
199.781,16 Kč bez DPH

3.5.

Celková cena včetně dodatku č. 1, 2 a 3

11 355 894,40 Kč bez DPH

Celková cena Včetně dodatku č. 1, 2 a 3

13 740 632,22 Kč s 21% DPH

V čl. 15 se doplňuje odst. 15. 9. o přílohu č. 7:
Příloha č. 7 — Dodatečný rozpočet č. 18 a ZL 18

4.

Závěrečná ujednání

4.1.

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

4.2.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dilo uzavřené dne 9.4.2020, týkající
se
akce „Nová služebna městské policie Praha“.

Přílohy Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2020044026:
Příloha č. 1 - Dodatečný rozpočet č. 18 a ZL 18

V Praze-Libuši dn

....._.7. 21.03.2021

V Hradci Králové dne .....................
Zhotovitel:

jednatel

LÉSON ©
GENERAL"! noc,—vm EL suvea

Lerson s.r.o. | www.lerson.cz
Písečná 795/24, 500 09 Nový Hradec Králové

1Č202145740 : DIČ: cm.-2145740

©

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku Sol) 02020044020)
Stavba:

č.: ZL 1 8

„Nová služebna městská policie Praha"
Datum:

Předmět měny:

ﬂuelnicavé stání, povrchová úprava

Dotčené místo:

_S_Q_01

17.03.2021

Odkaz na výkresy.

Odkaz na rozpočtovou dokumentací:
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Objekt:

79

„Nová služebna městské policie Praha"

Stavba:

Změnový list č. 18

