
Evidenčni  číslo  přidělené  z Centrálm evidence  smluv:  180065

Česká  republika  -  Ministerstvo  životního  prostředí

DCI Czech  a.s.

Dodatek  č. 2

ke SMLOUVĚ  NA REALIZACI  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY

-  ST  AVEBNÍ  ÚPRAVY  S NÁZVEM

,,Stavební  úpravy  stávajících  místností  pro  nové  datové  centrum

včetně  nové  UPS v budově  Ministerstva  životního  prostředí"



Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  180065

Tento  dodatek  č. 2 (dále  jen,,Dodatek")  ke smlouvě  na realizaci  veřejné  zakázky  -  stavební
úpravy  s názvem,,Stavební  úpravy  stávajíďch  místností  pro  nové  datové  centrum  včetně
nové  UPS v budově  Ministerstva  životmho  prostředí"  uzavřené  dne O1. 02. 20'19,

vCentrální  evidenci  smluv  vedené  pod evidenčním  číslem:  180065  (dále  jen,,Smlouva

ev.č. 180065"), je uzavřen ve smyslu ustanovení E3 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
sb.,  občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen ,,Občanský  zákomk"),

a ve smyslu 9 222 odst. 4 zákona č. 134/20"16 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen,,ZZVZ"),

MEZI  SMLUVNíMI  STRANAMI:

Česká  republika  -  Mínisterstvo  životmho  prostřeďí

se sídlem:  Vršovická  1442/65,  100  10 Praha  10

jednající:  Ing. Maíina  Setzerová,  ředitelka  odboru  provozního  a správy

majetku

00"164801IČO

bankovní  spojení:  CNB  Praha  4

číslo  účtu:  7628001/0710

zástupce  pro věcná  jednání:  Ing. Milan  Soldát,  Ing. Miloš  Ficenc

DÁLE  JEN,,Objednatel"

NA STRANĚ  JEDNÉ,

A

DCI Czech  a.s.

se sídlem:

jednající:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

Štěrboholská  1 404/1  04, 102  00 Praha  10  - Hostívař

Vít  Voláček,  předseda  představenstva  a Petr Kysučan,

místopředseda  představenstva

04501624

CZ04501624  (je plátcem  DPH)

Raiffeisenbank  a.s.

407131  002/5500

zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v Praze,  sp. zn. B 21039

zástupce  pro  věcná  jednání:  Ing. Jan  Pech,  Sales  Manager

DÁLE  JEN,,Dodavatel"

NA  STRANE  DRUHÉ,

OBJEDNATEL  A DODAVATEL  SPOLEČNĚ JEN,,Smluvní  strany"
NEBO  JEDNOTLIVE,,Smluvm  strana"
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrálni  evidence  smluv:  180065

Článek  1

Předmět  Dodatku

1.1.  V průběhu  2. etapy  realizace  stavebních  úprav  stávajících  místností  pro nové  datové

centrum  včetně  nové UPS v budově  Ministerstva  životního  prostředí  dle Smlouvy

ev.č. 180065  došlo  oproti  původní  projektové  dokumentaci  k úpravě  některých  prací

nebo dodávek  smluvených  Smlouvou  ev.č. 180065,  a to na základě  objektivních

a odůvodněných  skutečností  odsouhlasených  oběma  Smluvními  stranami.

1.2.  Celková  hodnota  změny  závazku  ze Smlouvy  ev.č. "I 80065  po vypořádání,,méněprací"

a,,víceprací"  (VP -  02 a MP -  03) činí - 44.657,26  Kč bez  daně  z přidané  hodnoty  (dále

jen,,DPH").  DPH činí v souladu  s aktuálně  platnou  a účinnou  právní  úpravou  21 %,

tedy  -  9.378,02  Kč. Celková  hodnota  změny  závazku  ze Smlouvy  ev.č. 180065  tedy

činí -  54.035,28  Kč včetně  DPH. Evidenční  změnové  listy tvoří Přílohu  č. 1 tohoto

Dodatku.

1.3.  S ohledem  na výše uvedené  se tak Smluvní  strany  dohodly  na změně  závazků

ze Smlouvy  ev.č. 180065 dle ustanovení fi 222 ZZVZ ve spojení s přechodným
ustanovením fi 273 odst. 6 ZZVZ. Změna Smlouvy ev.č. 180065 dle tohoto Dodatku
není  podstatnou  změnou  závazku  ze  Smlouvy  ev.č.  180065,  nýbrž se jedná

o tzv. změnu  de minimis  dle e) 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nemění  celková  povaha

závazku,  a hodnota  změny  je nižší  než finanční  limit pro nadlimitní  veřejnou  zakázku,

a současně  je nižší  než 10 % původní  hodnoty  závazku,  a to i v součtu  se zohledněním

předchozích  změn  závazku.

(,lánek  2

Změny  Smlouvy  ev.č.  180065

2.1.  Nazákladěskutečnostípopsanýchvčl.1tohotoDodatkusecenaza2.etapurealizace

stavebních  úprav  stávajících  místností  pro  nové  datové  centrum  včetně  nové

UPS v budově  Ministerstva  životního  prostředí  dle čl. 3 odst.  3.2 Smlouvy  ev.č. 180065

mění a nově  činí 3.876.127,52  Kč bez DPH (DPH  ve výši 21 % činí 8'13.986,78  KČ),

tj. 4.690.114,30  Kč.  Celková  cena za plnění dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy

ev,č, 4 80065  se tak rovněž  mění  a nově  činí 5.960.827,59  Kč bez DPH (DPH  ve výši

21 % činí 1.251.773,80  Kč),  tj. 7.212.601,39  Kč včetně  DPH.

2,2,  Další  ujednání  Smlouvy  ev.č.  180065  se tímto  Dodatkem  nemění  a zůstávají  v platnosti

v původním  znění.

Článek  3

Závěrečná  ustanovení

3.1.  Tento Dodatek  je vyhotoven  ve 3 stejnopisech,  z nichž každý bude považován

za prvopis,  přičemž  2 stejnopisy  obdrží  Objednatel  a 1 stejnopis  Dodavatel.

3.2.  Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  je jeho Příloha  č. 1

stavby  VP-02  a MP-03.

Evidenční  změnové  listy
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  í80065

3.3. Tento Dodatek nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami

a účinnosti dnem  jeho  uveřejnění  v Informačním  systému  Registr  smluv  (dále

jen,,lSRS")  dle  podmínek  stanovených  zejména  zákonem  č. 340/2015  sb.,  o zvláštních

podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv

(zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Dodavatel  bezvýhradně

souhlasí  s uveřejněním  tohoto  Dodatku  v ISRS,  popř.  na dalších  místech,  v souladu

s příslušnými  právními  předpisy.  Toto  uveřejnění  provede  Objednatel.

Smluvm  strany  po  přečtem  tohoto  Dodatku  prohlašují,  že jeho  obsah  a práva

a povinnosti  odpovídají  jejich  pravé,  vážné  a svobodné  vůli,  a že tento  Dodatek  byl

uzavřen  po  vzájemném  projednání.  Na důkaz  toho  připojují  mže  své  podpisy.  Smluvrí

strany  tímto  rovněž  potvrzují  převzetí  příslušného  počtu  vyhotovem  tohoto  Dodatku.

OBJEDNATEL

V Praze,  dne
2 9 -10- yOíg

Česká republika  -  Ministerstvo  životmho

prostředí

Ing. Martina  Setzerová

ředitelka  odboru  provozního

a správy  majetku

DODAV  ATEL

DCI Czech  a.s.

Vít  Voláček

předseda  představenstva

m

h a.s.

Íst

Kysučan

a představenstva
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Evidenčni  číslo přidělené  z Centrální  evidence  smluv: 180065

h'yít :2c;'VQ'-'í'ž'(";/'

EVIDENČNÍ  ZMÉNOVÝ  LIST  ST  AVBY

Název  síavby:  Stavební  úpravy  stávajících  místností  pro  nové  datové  centrum
včetně  nové  llPS  v budově  MŽP

Název  síavebního  objekíu/provozního  souboru:  Stavebm  práce

Člslo změny síavby:

VP  -  02
(VP  vlcepíáce

MP -  méněpíáce)

Číslo  smlouvy  o dílo:  180065  účinná  ode dne 1. 2. 2019

Objednaíel/invesIor:  Česká  republika  -  Ministerstvo  životního  prostředí

Zhoíovitel:  DCI Czech  a.s. Praha  10,  IČO:  04501624

Proiektant/auíorský  dozoí:  LlNISMINI  -  služby,  spol.  s r.o.,  IC.O: 62418742

Technický  dozor  o5jednatele/invesíoía:  Česká  republika  -  Ministerstvo  životního  prostředí

Přilohy:  Počeívýtisků:

Změnový  rozpočet  pro  posouzerí  víceprací

2 x Objednaíel
Změnastavebníchprací  1 x Zhoíoviíel

1 x Projekíaní  (auíorský  dozor)

Pools  a zdůvodíiění  změnv
Vsiup  na zdvojenou  podlahu  o horni  výšce  +45  cm byl píoveden  jednim  schodem  (dvěma  stupni)  o výšce  +22,5

cm. Po obhlldce  síavby  na konírolním  dnu č. 12 dne 3. 6. 2019  doporučll  kooídináíoí  BOZP Ing. Konečný
objednaíeIi/invesíorovi,  aby byla provedena  úpíava  íohoío  vsíupu  na zdvojenou  podlaliu  přldánlm  dalšlho
schodišťového  síupně  íak, že výška  každého  stupně  bude +15 cm. Touío  úpíavou  dojde  kvýznamnému
zlepšeni  bezpečnosii  osob,  kíeíé  budou  vykonávaí  konííolu  a dohled  nad příslušnými  zařízemmi  umlsíěnýml
v nové  serverovně  a dalšlch  vsíupujlcich  osob  do serverovny.  Rovněž  íak dojde  k posllenl  bezpečnosíi  osob
v případě  siěhováni  pflslušných  zařlzení  z nebo  do seíveíovny.

Vyjádřeníauioískéhodozoíu:  c w["gvelt-w  stticpti  =etar'ab:_or;.rtčto
s(tíúq0  yvpt(v(a7-  0>'r:,7g4;7'y)sH  yW/řř'  (c:rJ"'-Z

ť  Ů.  -' - :

Vyjádřem íechnického dozoíu invesíora: S» c'uh ,ílL,_  

Časový  vliv  na plněni  SoD NE

Finanční  vliv ANO

Celková  cena  ze
SoD  v Kč bez DPH

Celková  cena  za VP
- 02 v Kč bez  DPH

Proceníuálm  podíl  VP -
02 k celkové  ceně  ze

SoD bez DPH

Cena  celkem  za schválené  VP
- 01 a 02 v Kč bez  DPH

5 995  000,- 18  500,- 0,3086% I 6 023 984,85

Vyjádřerí  souhlasu  se zménou:

Cena  celkem  za schválené  VP
CN a 02 v Kč s DPH

Objednaíel:

Ing.  Martina  Setzerová

ředitelka  odboíu  provozrího  a spíávy  majetku

Mgr.  Pavla  Oborníková

projektový  a íinančrí  manažer

Ing. Josef iDohnal
íechnický  dozor  invesíoía  a zásíupce  pío věcná
jednárí

Autoíský  dozor Martin  Suchomel

Zhotoviíel KarolDrahňák vd_ čb-..ihol
service  Manageí

i:t'7  ,s: )
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  180065

KRYCÍ  LIST  SOUPISU

stxvba

Dllplnénl  ílupné  V Illll!nlllll  ? QIJ

Objekí

ZL ě.2 - Doplnéní  stupně  v místnostl  č.014

+l%:

Mlltn' IlííůVl(l  ? IJJ?iá5.  Iílu  Ill  I%h'l  Ill

Ob)mnatgl.

Mlnllteí{tll)  ZIVolnlll+i  pío;ll@di

D+idavaiel'

OC: Czeclí  a.i

Pílj*!l;inl'

Ing  ?9te1  +líí ía(ll.

?oinanilia:

C(l:Zi

D?ítíúí I[l  1i6 2n  19

.í5o  IA24

ížíí.i5i11A2A

ó259557  I

čZ66123tX17)

Cena  baz  DPH

ICena s DPH

í8  ilX).tNl

Síiba  díně

2 ili.

15.tíF«

18 500,00

'jÍla  daně

) 885.m

CZK 22 385,00

REKAPITULACE  ČLENĚNÍ  SOUPISU  PRACÍ

!tivba.

Drplněni  iíupně  V nllílnO}íl  (.IIlJ

óblŇl

ZL Č.2 - Doplnění  stupně  v  rnfstnostl  ě.014

I.llííai.  "ííoW(tA  LIJ2í65.  IllO  II)  l'raha  líl

Zadavaíaal  ítimiig+iiyo  Zllíllnlhn  píoítími

Uchazec'  DCI Czech  a.s

kod  dflu   Popii

Néklady  soupísu  celkem

PSV - F'ráce a dodávky  PSV

Zdl'ů}éna  podlalía

PíiileManl In@ I)ets I(ovxlk

Ceíi» rialAem i(ZXi

18 500,OC1

18 SOO,OO

18 500,(+0

SOUPIS  PRACÍ

9ííb:1

(lllpllíllnl  }íllpll"  V ílll}lnll!íl  C Illal

ůb)ekí'

ZL č.2  - Doplnění  stupně  v místnosti  č.014

.!ŇVltlá  1442í65  ulD  lD Praha  íll

Zmayaíel'

uthazec'

íiilniiíeriívo  zivíínihi+  píll{tl  9di

DI-I  Czech  a.i

PC Typ lll){l ?npíí

mklady  soupisu  celkem

ůHtuín.  l lI.O&.  2D 19

Pílllélďanl  Ing.  p=ieí  KílVXlll

0,3 I.lnl)žítVI ICz'(:liA Cen;+ íell«-m I(zh) ,,l":':;'v:

18  500,00

2 V. Iamonbž  Ůrťm  I moníaž  n>e  v{.  Iikvldace  maíeílalu

3 k  míii  mílenalu

ZdU!)]9ní1  plldlillíl

18  500,00

18 500.00
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Evidenčni číslo přidělené z Centrálrí evidence smluv: '180065

,rt41,il,,5,4t-!//iti)Gt(i..":'

EVIDENČNi ZMĚNOVÝ LIST ST AVBY '-l.'Ňiě'v síavby: Svtacevtenbe,nni oúvperauvyPSstvávbauJdIcoícVhe muzí,sptnostl prO nové datové'rum INázev slavebního  oblekíu/provozniho  souboru: Stavebni  práce

-"'-=-.l
MP-03  I

(VP - vlcepráce I

i MP-méněpíace) í,Člslo smlouvy  o dllo"  180065 ze dne í. 2. 2019
 " ' I0bjednaiel/lnvesíor:  (.eská  republlka  -  Mlnlsterstvo  žívotniho  prostředi

 l:
iZhoíoviíel:  DCI Czech a.s. Praha 10, IČO: 04501624

 I

__J
Pmjekíanťautoíský  dozor: UNISNIINI -  služby,  spol.  s r.o., IČO: 624í8742
Technický doz.or o.bjp4naíe1:s1ora: (,esk; rqpg;Qpa -..4in1sterstvo životn.lho prostřeďPřllohy:

 Počelvýílsků:
 ' --lžměnový  rozpočet  pro  posouzenl  vicepracl

2 x ObjedneíelZměnastavebnichpracl
 Ix  Zlioíovilel

Ix  Pro)ekíenl  (auíorský dozoQ
_P_opis_a_z_dáÓoaněnÍ-změny -" "' ""  " -  ""  ' " a" ' /
Vzhledem  k probihajr;im  dislokaclm  a volbě co nejefeklivněišlho  rozmlsíěnl  technlckých  mlslnosll  v budověMžP tak, aby byla zachována  v co nejvěíší mííe variabllita proslor  a lellch využitl k budouclmu oplimálnlmu  Iúčelu, se ob)ednaíel rozhodl PíO redukcl nékíeich drobných síavebnich praCi. Z íoho důvodu upoušíl odlvybouráni  ocelové zárubně  a zazdivky  síavebnlho  oívoíu z m.č. 968b do m.č. 9B7 s llm. že pčivodně navržené I
(fixnl) siavebně  íechnické  řešenl nahrazu)e flexibilnějšlm  řešenlm  fomiou  zdvolenélio  SDK záklopu. s ohledem Ina skuíečnosl, že v době realizace neni známo budoucl využiíl v m.č. 968b, rozhodl se objednaíeí nereallzovat Ivýměnu llna ani výmalbu slěn a sííopů, 3 výjimkou SDK přlčky. oddělujď  mlsíiiosíi  967x968b a 988ax968b.Výmalba  síěn a aíropů a výměna  lina nebude realizována  rovněž v inlsínosíech  141, 141 a, 141b, 142  s vý)imkou '
SDK příčky  oddělujcl  mistnosti  141 bx142, kíerá bude z obou síran vymalovéna.  Z dŮvodu zachovánl  přlmého '
vsíupu do m č. 141 nedojde  k zazdění  dveřnlho  oívoru do kreko mlslnosíi.

Vzhledem  k íechnickým  a píovoznlm  změnáín, které o5jednate1 nepředpokládal  (souběh siavebních pracl a
insíalace  nových íechnalogickýclí  celků) a z důvodu nutnosti zajislil  konlinuálně  chod provoznich IT sysíémů,zajišťujcích  služby pro celý rezoí  ŽP, nebylo možné teclinologle  ve síávajcí  serverovně  odsíavil  Z uvederiého Idůvodu se objednaíel  rozhodl ponechaí  původnl zdvojenou  podlahu v m.č. 142, přičemž musel návazně vyřešitzakončenl  zdvojené  podlahy k nově zbudované  SDK přičce (mezi mlslnosíml  č. 142x141b)  a také zakončenlolvoru ve zdvojené  podlaze. aby byla zachována  možnosí oíevlráni  dveřl z chodby.

 V době mezi  píedánlm  projeklové  dokumeníace  a vlasínl reallzacl  DC došlo ks stavebniin  úpravám v Enviblsííu,kíeíé zahrnovaly  zazdlvku  dverl mezi mlsinosimi  č. 'í4 a 'í5, íudlž  objednalel  nerealizule  původně plánovanévybouránl  ocelové záíubně,  ani demoníáž  dveřnlho  křldla.

j.
iVyiádřerí auíorského dozoru ,(  ( a Ht4  5i ií  >. ť t 'rřisa y')'5 .;%';  Wi / .I

I

Vyjádřenl íeclinického dozoru invesíora S@tNt5M 5 UVí

Časový VlíV na plněnl SoD I NĚ5inanání vliv
AI( 0

' Celková  cena ze
' SoD v Kč bez DPH
I

Celková cena za MP I
- 03 v Kč bez DPH I

píoceiiíuálrí  podll I
MP - 03 k celkové I

I ceně ze SoD bez
DPH

I
Í

Celková  cena ze SoD včeíně
scliválených  vlcepracl  VP -
Ol  02 a méněpráce  MP - 03
v Kč bez DPH. j"'-

 5 995  ooo,-
I - 63 157,26 I I ,0536

l"  '

 ii  ._  5 960 827,59
Í
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Evidenční  čislo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  180065

, I
lVyládřenl souhlasu,se změnou:

Celková  cena ze SoD včelně
ischválených  vicepíacl  VP -
i.  01. 02 a méněpráce  MP - ů3
I _!_!_5, y_,,  _

) zz3,3qi,Th7j

Objedneíel

i

I Ing. Martina  Setzerová  i
ředllelka  odboru provoznlho  a spíávy majeíku  
Mgr. Pavla Oborníková  -
proiekíový  a finančnl  manažeí ?Tc"'-'J!í-*l
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Evidenční  číslo  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  180065
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