Dodatek č. 1
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1331/2017
"Oprava střech objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630"
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

Pavel Škop
se sídlem Vítězslava Nováká 582, 541 01 Trutnov
korespondenční adresa: U Kaple 1, 466 06 Jablonec nad Nisou
IČO: 11110392
DIČ: CZ530516022
osoba oprávněná podepsat dodatek: Pavel Škop
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 272378293/0300
evidence: Městský úřad Trutnov
dále jen „zhotovitel“

takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem
pod č. OLP/1331/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Oprava
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střech objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630" (dále jen „smlouva“). Ve
smlouvě byla chybně uvedena 15% DPH, kteá má správně být 21%.
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. Sazba DPH, uvedená v čl. VII odst. 1 smlouvy se opravuje z chybně uvedených 15% na
správných 21%.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební vícepráce
vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

tak, jak

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která
se navyšuje o částku 27.527,50 Kč včetně 21% DPH za stavební vícepráce a z důvodu
opravy sazby DPH z 15 na 21 % o 65.944,85 Kč.
4. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

1.099.085,- Kč

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

22.750,- Kč
0,- Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 1.121.835,- Kč
smlouvy bez DPH
235.585,35 Kč

DPH 21%
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací včetně
DPH

1.357.420,35 Kč

5. 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
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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. 1748/17/RK ze dne 19.9.2017.

V Liberci dne 27.9.2017

V Trutnově dne 22.9.2017

………………………………

…………………………

Marek Pieter,

Pavel Škop

náměstek hejtmana
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ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1
Oprava střech objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630

Název akce:
Investor:
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:

Pavel Škop

Liberecký kraj
Pavel Škop
Datum:

12. 9. 2017

Předmět změny:
1.1 Osazení sněhových zábran na jižní straně objektu B v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630
Změna dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.
Popis a zdůvodnění změny
V průběhu realizace výše uvedené akce byla zjištěna nutnost osazení sněhových zábran na jižní straně
objektu B, která nebyla v původních zadávacích podmínkách zahrnuta. Důvody pro instalaci
sněhových zábran jsou následující:
a)
nově je použita hladká střešní krytina, která sama má minimální zádržnost
a spolu se sklonem střechy predikuje časté sjíždění a pád sněhu
b)
podél objektu vede příjezdová, denně užívaná komunikace pro osoby a dopravní prostředky
c)
z objektu na dotčené straně vedou vrata a dveře z dílen odborného výcviku
a prostor slouží jako nástupní a nakládací stanoviště pro žáky, pedagogy a materiál
Navržené řešení spočívá v instalaci dvou řad sněhových zachytávačů o celkové délce 65bm.
Bez instalace sněhových zábran, hrozilo ve zvýšené míře, riziko ohrožení osob i majetku organizace.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.
Tato změna závazku ze smlouvy nebyla zahrnuta v původním zadávacích podmínkách a nemění
celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu. Je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Připojení celkem: méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 22.750,- Kč bez DPH
Rozpočet

Přílohy:
Cena méněprací bez DPH:
0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:
22.750Kč

Cena víceprací bez DPH:
22.750 Kč
Vyčíslení DPH změny:
4.777,50 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení
díla:
Tato změna nemá vliv na celkový
termín výstavby
Výsledná cena změny včetně
DPH:
27.527,50 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro
celé dílo.
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
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Podpis technického dozoru
stavby: Ing. Libor Jakoubek

Podpis projektanta stavby:
Tomáš Netopilík

Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:
Ing. Milada Blahová

Datum:

Datum:

Podpis stavbyvedoucího stavby:
Pavel Škop

Datum:
Podpis zmocněnce zhotovitele:
Pavel Škop

Datum:
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Položkový rozpočet - vícepráce
Zakázka:

Rekonstrukce střech areálu PV ISŠ Semily A,B,C,D CÚ 2017

Misto

Semily

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Pavel Škop

IČ: 11110392

Vítězslava Nováka 582

DIČ: CZ530516022

541 01 Trutnov
Rozpis ceny

Celkem

HSV

0

PSV

0

MON

0

Vedlejší náklady

0

Ostatní náklady

0

Celkem

0

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0 CZK

Snížená DPH

15

%

0 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

22 750 CZK

Základní DPH

21

%

4 778 CZK
0 CZK

Zaokrouhlení

27 528

Cena celkem s DPH
Cenová soustava : www.cenovasoustava.cz, CÚ RTS 2017

v Semilech

dne 31.8.2017

Za objednatele

Za zhotovitele

Stránka 1

CZK

Rekapitulace dílů
Číslo

Náz
ev

Typ dílu

Celkem

94

Lešení a stavební výtahy

HSV

0

96

Bourání konstrukcí

HSV

0

99

Staveništní přesun hmot

HSV

0

762

Konstrukce tesařské

PSV

0

764

Konstrukce klempířské

PSV

22 750

783

Nátěry

PSV

0

M21

Elektromontáže

MON

0

VN

Vedlejší náklady

VN

0

Cena celkem

22 750
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Položkový rozpočet - vícepráce
Stavba :

Rekonstrukce střech areálu PV ISŠ Semily A,B,C,D CÚ 2017

Místo :

Semily

P.č. Číslo položky

Název položky

Díl: 764

Konstrukce klempířské

27 764348393R00

MJ

cena / MJ

Celkem

22 750,00

Montáž zachytače sněhu Al, podélného

m

budova B: 65,0
28 1

množství

65,00000

40,00

2 600,00

310,00

20 150,00

65,00000

Zachytač

m

Celkem

65,00000

22 750,00
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