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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3925/2017  

"TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100  

dále jen "příkazce"   

 

a  

 

IBR Consulting, s.r.o.    

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9     

IČO: 250 23 446   

DIČ: CZ25023446    

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. František Benč, Ph.D, jednatel společnosti 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu: 8969260267/5500 

evidence:  vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748        

dále jen "příkazník"  

 

 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 04. 2018 smlouvu o poskytnutí činnosti technického 

dozoru investora č. OLP/3925/2017, "TDI - Modernizace Severočeského muzea v Liberci 

- 2. etapa", za účelem řádné realizace stavby s názvem "Modernizace Severočeského 

muzea v Liberci - 2. etapa", ke které uzavřely dne 05.02.2019 dodatek č. 1 (dále jen 

„smlouva“).  

2. V průběhu stavby došlo k jejímu rozšíření o provedení nové EZS, EPS a slaboproudu a 

současně s tím došlo k prodloužení termínu pro dokončení stavby o 110 dní. Důvodem pro 

uzavření tohoto dodatku je potřeba objednatele zajistit výkon činnosti TDI i na uvedené 

rozšíření stavby.    

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění.    

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na tom, že činnost TDI podle 

smlouvy se bude vztahovat i na provedení nové EZS, EPS a slaboproudu.  

2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení odměny příkazníka tak, že článek IV. odst. 1 

smlouvy ve znění: 

 

    "Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 714.000,- Kč (slovy: sedm set čtrnáct tisíc korun českých) bez DPH, 

 863.940,-Kč (slovy: osm set šedesát tři tisíc devět set čtyřicet korun českých) včetně 

DPH, jejiž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %." 

  

 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

   "Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 774.750,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíce sedm set padesát korun českých) 

bez DPH 

 937.447,50 Kč (slovy: devět set třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých  

a padesát haléřů) včetně DPH, jejiž sazba ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy 

činí 21 %." 

 

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 příkazce a jeden 

obdrží příkazník.  
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3. Příkazník 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 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv příkazcem zveřejněn. Příkazník 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 příkazcem 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. 2285/19/RK ze dne 3. 12. 2019. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha "Cenová nabídka na zajištění výkonu TDI".  

 

 

V Liberci dne 30. 12. 2019 V Liberci dne   18. 12. 2019     

   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták                                                                             Ing. František Benč, Ph.D. 

náměstek hejtmana                                                                           jednatel společnosti    
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Krajský úřad Libereckého kraje 
Bc. Zuzana Halamová 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2 
 
V Liberci 14.11.2019 
 
Věc: Cenová nabídka na zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka při 
realizaci akce "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2.etapa" z důvodu 
prodloužení termínu dokončení díla: 
 
 
1. Revize slaboproudých rozvodů (EPS a EZS) 

Popis a zdůvodnění změny:   
    Během započetí prací slaboproudých rozvodů bylo zjištěno: 

- Kabeláže slaboproudých rozvodů jsou neidentifikovatelné a v dnešní době již neodborně 
uložené a propojené. Po kompletní stavební rekonstrukci objektu může dojít k nové 
výměně v již hotových prostor (zasekání kabeláže, oprava omítek, malby) 
 

- Koncové prvky jsou momentálně funkční, ale již dávno po záruce a při opětovném 
namontování, oživení je vysoká pravděpodobnost, že již nebudou schopné provozu nebo 
budou muset být vyměněny následně.  

 
- Provedení následné výměny, která je již nyní ze stavu a stáří zařízení zřejmá a 

v budoucnu nevyhnutelná, bude finančně neúměrně náročnější nežli provedení výměny 
v rámci nyní prováděné rekonstrukce. Zúčastnění se tedy shodli, na nezbytnosti 
provedení této výměny v rámci probíhajících prací. 

-  
Tyto vícepráce mají vliv na termín  - prodloužení o 80 dnů (viz ZL 4) 

 
2. Pronájem dieselagregátu 

          Popis a zdůvodnění změny:  
Pronájem dieselagregátu včetně pohonných hmot, řeší zabezpečení a zachování prostředí pro 
uchování sbírek nacházejících se v prostorách objektu, které nejsou součástí rekonstrukce. 
Tento dieselagregát bude v provozu až do doby fyzického propojení zástupci ČEZ z důvodu 
nutného navýšení příkonu pro objekt, který bude proveden v rámci ukončení s následnou 
revizí 02-03/2020.  
 

Tyto vícepráce mají vliv na termín – prodloužení o 30 dnů (viz ZL 5) 
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Cenová nabídka na činnost technického dozoru stavebníka: 
 
110 dnů (80 + 30)…..81 hod   x   750,-/hod……….60 750,- Kč bez DPH 
 
 
Celkem cena za nabízené služby TDS   60 750,- Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne: 14.11.2019 
 
 
 
 
 
Aleš Bednář 
Ředitel divize TDS / technických dozorů stavebníka 
e-mail: ales.bednar@ibrconsulting.cz 
mobil: +420 731 648536 
IBR Consulting, s.r.o. 
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 000 
www.ibrconsulting.cz  
 
 

                
 


