Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2664/2017
"Silnice III28727 Jenišovice"
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
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný
zástupce společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
dále jen „zhotovitel“

takto:
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Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou
objednatelem pod č. OLP/2664/2017, ke kterému byl mezi smluvními stranami následně
podepsán dne 4.12.2017 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v
příloze tohoto dodatku.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá
z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se
snižuje o částku 115 557,80 Kč bez DPH, tj. 139 824,94 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

3 200 361,43 Kč

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

0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce

- 115 557,80 Kč

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

3 084 803,63 Kč
647 808,76 Kč

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

3 732 612,39 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací,
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden
obdrží zhotovitel.
4. 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
objednatel 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.
5. 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.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2426/17/RK ze dne 19.12.2017.

V Liberci dne 17.1.2018

V Liberci dne 11.1.2018

………………………………

…………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky malého rozsahu,

„Silnice III/28727 Jenišovice“
Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Silnice III/28727 Jenišovice.“, která byla vypsána
Libereckým krajem.
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna
analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 – komunikace
Odůvodnění méněprací
Méně práce vznikly z důvodu neprovedení některých prací a to zálivky středové spáry, protože proběhla
pokládka asfaltové obrusné vrstvy na celou šířku vozovky. Dále bylo výtokové čelo vyústění trubky
odvodnění provedeno v menším rozměru, čímž došlo k snížení kubatury betonu.
Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
Kód

Popis

Množství M.j.

58920

Výplň spár modifikovaným asfaltem

311314

Zdi a stěny podp a vol z prostého betonu C25/30

Cena/m.j.

Cena celk.

-1097

m

97,00

-106 409,00

-1,2

m3

7624,00

-9 148,80

Celkem

-115 557,80

Silnice III/28727 Jenišovice
SO 101 – komunikace





1/2

Cena stavby dle SoD bez DPH
Cena méněprací bez DPH
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH

3 200 361,43 Kč
-

115 557,80 Kč
115 557,80 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Silnice III/28727 Jenišovice

Zhotovitel

: COLAS a.s.

Ing. Jan Šilhán
Dne

TDI

Zástupce
objednatele

2/2

: VARIA s.r.o.

Krajská správa
silnic Libereckého
:
kraje, příspěvková
organizace

…………………………………………….
…………………………………..

Milan Skalický

…………………………………………….

Dne

…………………………………..

Jiří Medek

…………………………………………….

Dne

…………………………………..

