Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1475/2017
"APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec"
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmana Libereckého kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19 - 7964200287/0100
dále jen "objednatel"

a
AVE - servis, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 608 75 585
DIČ:CZ60875585
osoba oprávněná podepsat dodatek: Miroslav Doležel, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2109265474/2700
evidence: KS v ČB C/4175
dále jen "zhotovitel"

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o provedení stavby a dne 14.11.2017
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dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1475/2017, jejímž předmětem je provést stavbu "APOSS
- sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je opravná korekce součtové chyby ve výkazu
výměr. Dodatkem číslo 1 byl chybně proveden součtový odpočet dvou položek ve výši
55.000,- Kč bez DPH, 63.250,- Kč včetně DPH, odůvodnění je přílohou tohoto dodatku.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na tom, že přehled změny ceny díla
uvedený v článku I. odst. 3 dodatku č. 1 smlouvy ve znění:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

3.186.118,68 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222
zákona č. 134/2016 bez DPH

180.994,- Kč

Cena méněprací bez DPH

81.056,-Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze
smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

3.286.056,68 Kč

DPH 15 %

492.908,50 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a
odečtení ceny méněprací včetně DPH

3.778.965,18 Kč

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

3.186.118,68 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222
zákona č. 134/2016 bez DPH

180.994 Kč

Cena méněprací bez DPH

26.056 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze
smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

3.341.056,68 Kč

DPH 15 %

501.158,50 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a
odečtení ceny méněprací včetně DPH

3.842.215,18 Kč
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Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatelem v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby
tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2372/17/RK ze dne 5.12.2017

V Liberci dne

V Č.Budějovicích dne

………………………………

…………………………

Marek Pieter

Miroslav Doležel- jednatel

náměstek hejtmana
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Změnový list

číslo OZ: 2

Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:
Investor:

AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
AVE–servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
21.11.2017
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80,
Datum: 21.11.2017
Liberec
Název akce: „APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24, Liberec“
Způsob odeslání / předání
poštou
e-mailem
faxem
datum:
Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: Rekapitulace části SO02 – Sanace suterénu
na jinou část smlouvy:

osobně

Předmět změny: Oprava součtové chyby v rozpočtu.
Změna analogicky dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Při kontrole rozpočtu byla zjištěna součtová chyba v rekapitulaci části SO02 – Sanace suterénu.
Důvodem je chybně předdefinovaný vzorec při tvorbě soupisu prací, dodávek a služeb.
Již v rámci změnového listu ZL1 byla řešena součtová chyba v oddíle 6.6 Sanační omítky vnější +
sokl. Výsledkem byl přebytek rozpočtu ve výši 55.000,- Kč, který byl v rámci ZL1 odečten z ceny
díla. Nyní však byla zjištěna druhá součtová chyba a to v rekapitulaci části SO02, která
součtovou chybu v oddíle 6.6 kompenzuje tak, že se nepromítne do celkové ceny díla.
Celkový součet všech oddílů SO02 je tedy správně 1.439.514,76 Kč a 55.000,- Kč bylo v rámci
ZL1 odečteno neoprávněně.
Tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Opravná hodnota je ve výši 55.000,- Kč bez DPH.
Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele
chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou za TDI souhlasím.
Stanovisko projektanta stavby: Po zpětné kontrole se tedy nejedná o chyby v cenách rozpočtu,
ale pouze o chybnou strukturu rozpočtu, která následně zmátla všechny zúčastněné včetně autora
rozpočtu. Oddíl „099 – Ostatní“ nebyl vyexportován jako samostatný oddíl, ale jako pododdíl
oddílu „6.6 Sanační omítky vnější + sokl“, což vytvořilo dojem dvou součtových chyb v rozpočtu.
Částku 55.000,- odečtenou z celkové ceny díla v rámci ZL1 je třeba zhotoviteli vrátit.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Příloha:
1

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:

55.000,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

55.000,- Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:
Podpis TDI:
Podpis AD:

Datum:

Datum:
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