Dodatek č. 1
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1356/202017
"Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54"
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: 19-7964200287/0100
dále jen „objednatel“

a

TEP Jablonec, spol. s r. o.
se sídlem Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 62240188
DIČ: CZ62240188
osoba oprávněná podepsat dodatek: Tomáš Vele, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Jablonec
číslo účtu: 1806085183/0300
evidence: Krajský obchodní soud v Ústí nad Labem, Obchodní rejstřík, Sp. zn. C7920
dále jen „zhotovitel“

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou
objednatelem pod č. OLP/1356/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést
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„Částečná modernizace kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“ (dále jen
„smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 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 doplňuje o stavební práce
vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

tak, jak

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která
se navyšuje o částku 34 371,26 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

1,461.986,- Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 28.406,- Kč
134/2016 bez DPH
Cena méněprací bez DPH

0 Kč

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

1.490.392,- Kč
312.982,32 Kč

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

1.803.374,32 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.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva 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
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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. 1485/17/RK ze dne 8. 8. 2017

V Liberci dne 10.8.2017

V Jablonci n.N. dne 9.8.2017

………………………………

…………………………

Marek Pieter

Tomaš Vele

náněstek hejtmana

jednatel
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