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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném znění, mezi těmito 
smluvními stranami: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: 

zastoupený: 
V6 V 
V6 V 
IČ 
DIČ

ø 

telefon: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací 
Pavlem Smaržem, technickým specialistou Oddělení přípravy a řízení projektů 
00262978 
CZ00262978 
485 243 111 
Česká spořitelna, a.s. 
4096142/0800 

ěcech smluvních: 
ěcech technických:

v 

(dále jen ,,0bjednatel“)
3 

IBR CONSULTING, S. r. 0. 
PSČ, sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D. - jednatelem Společnosti 
Ićoz 250 23 446 
DIČz CZ25023446 
Registrace: zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 235748 
(dále jen ,,dodavatel“) 

1. 

2. 

3. 

I. 

Popis skutkového stavu 

Smluvní Strany uzavřely dne 22. 6. 2018 příkazní smlouvu O dílo č. DS201800913, jejímž 
předmětem bylo, v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - 
Jablonec nad Nisou (dále jen ,,IPRÚ“) spolufinancovaného Z prostředků Evropské unie - 
Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty 
IPRÚ S názvem „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“, Zajištění funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a technický dozor stavebníka (dále jen 
,,TDS“). Tato Smlouva byla uzavřena V souladu S výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele 
díla. Dále dne 23. 10. 2019 smluvní Strany uzavřely dodatek č. 1 č. DS20l90l250. 
Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle Smlouvy uvedené 
v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou Smlouvu zveřejnit postupem podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., Zákon O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 
Obě Smluvní Strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění 
dodatku č. 1 uvedené v odst. 1 tohoto článku vRegistru smluv, a že jsou si vědomy právních 
následků S tíın spojených. 
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V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících Způvodně sjednané smlouvy, 
S ohledem na Skutečnost, že obě Strany jednaly S vědomím závaznosti uzavřeného dodatku č. l 

a V souladu S jeho obsahem plnily, co Si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit Stav vzniklý 
V důsledku neuveřejnění Smlouvy v Registru smluv, sj ednávají Smluvní strany tuto novou Smlouvu 
ve znění, jak je dále uvedeno. 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

Smluvní strany si tímto uj ednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 
touto smlouvou nově Sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně Sjednaného 
dodatku č. 1 1, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty Se rovněž řídí původně 
Sjednaným dodatkem č.1. 
Smluvní Strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně Sjednaného 
dodatku č. 1 považují za plnění dle této Smlouvy a že V souvislosti se vzájemně poskytnutým 
plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Smluvní straııě nároky Z titulu bezdůvodného 
obohacení. 
Smluvní Strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění Z této Smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v RS plněna V souladu S obsahem vzájemných závazků vyjádřenýın v příloze této 
smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 
Smluvní Strana, která je povinným Subj ektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS Smlouvy 
uvedené včl. I. Odst. 'l této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé Smluvní Straně kneprodlenému 
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy V registru smluv v souladu S ustanovením § 5 ZRS. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva O vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
Tato Smlouva O vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, každý S hodnotou 
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden Stej nopis. 

V Liberci .CŽ V Liberci dne. 9. 

IQR C0nSuItiug,s.r.o. 
352/215 

LP 
3í< 19* 

Prıloha č. 1 - Dodatek č.l_č. DS201901250 Ze dne 23. 10. 2019 

1 Vpřípadě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou Zakázku musí být tyto Změny vsouladu S § 222 zákona 
c 134/2016, O Zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 4 

tohoto zákona.

4

4



lı_T_fi___“ Úšastnícisrnlouvjf :W Í 
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DODATEK Č., 1 
k příkazní smlouvě číslo: DS201800913 

Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201901250 
Agenđové číslo dodatku č. 1: DS20l800913/1 

uzavřené dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci 
„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F “ 

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008067 

1.1 Přflnzzøz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický 

rozvoj, dotace a majetkovou správu 
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou oddělení přípravy a řízení 

projektů 
Ičz 00262978 
DIČ; CZ00262978 
telefon: 485 243 111 
bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.S. 
číslo účtu: ~ 4096142/0800 
(dále jen „příkaZce“) 

1.2. Příkazník: [BR CONSULTING, s. r. 0. 
PSČ, fliáıøz Søkøıøvxiçá 352/215, 190 00 Pnhn 9 
zastoupený: Ing. Františkem Beııčem, Ph.D. -jednatelem společnosti 
IČO; 250 23 446 
DIČ; CZ25023446 
Registrace: zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 235748 
(dále jen „PříkaZník“) 

II. Preambule 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2018 příkazní Smlouvu č. DS20l 800913 (dále jen 
,,Smlouva“), jejímž předmětem, v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace 
Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen ,,lPRU“) spolufinancovaného Z prostředků Evropské unie - 
Integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty 
IPRÚ S názvem „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F“, je ząiištění funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) a technický dozor stavebníka (dále jen 
,,TDS“) v rozsahu specifikovaném v příkazní smlouvě v čl. Il.
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Čıánøk III. 
Předmět dodatku č. 1 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení příkazní Smlouvy číslo 
DS2018009I3 ze dne 22. 6. 2018. 

Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení 
stavby oproti původnímu termínu 7 měsíců), viz čl. V. tohoto dodatku, se navyšuje odměna příkazníka 
za výkon TDS (za prodloužení o 15 dm') a za zajištění funkce koordinátora BOZP (za prodloužení O 45 
dní). 

čıánøk IV. 
Odměna za obstarání záležitostí 

4.1. Příkazee a Příkazník se v souladu S článkem VI. Odst. 4 Příkazní Smlouvy dohodli na navýšení 
odměny za činnosti Související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na 
základě cenové nabídky s původní hodinovou cenou u akce Sociální bydlení města Liberce 
Bytový dům F, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. I, v cenové nabídce ze dne 
11. 9. 2019. 

4.1.1. Vzhledem kprodloužení termínu dokončení stavby se navyšuje celková odměna 
příkazníka o 16 875 Kč bez DPH. 

Ohèxn flınžęh Ce“ za 1
l 

Š 

J 
. , hodinu bez Cena bez DPH 1 DPH 21% Cena S DPH V hodınaeh DPH 

činnøxz TDS 10,50 750,00 7 875,00 
1 

1 653,75 9 528,75 

Qznjišıčnú fnnkøø 
Ý 

D,
Ý 

thøørćžnáıøn 12,00 750,00 9000,00ı 1890,00 10 890,00 
BOZP 

Celkem 22,5 16 875,00 3 543,75 20 418,75 
l

. 

čıánøk V. 
Termín plnění 

5.1 Příkazce a Příkaznik se dohodli na změně předpokládané doby plnění v ustanovení odst. 1 V čl. 
V. Smlouvy takto: 
Předpokládané termíny 
Doba plnění zajištění činnosti TDS a. funkce koordinátora BOZP 9 měsíců, zahájení 12/2018. 

5.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené. 

_ 2 _



EVRQPSKA UNIE M INI STE RSTVQ 
Evmnskýftfifld nm 'I->Qi°“áhI r°2v‹›l 5 . PRO MÍSTNÍ Integrovaný regionální operační program ' 

R0 ZVO J ČR 
Článek VI. 

Všeobecná ustanovení

ł 'ru 

6.1 Tento dodatek č. l je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

6.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí S jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl Sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které Smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti S prováděním díla ujednat. 
6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 0 registru smluv). 
6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
6.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. l č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Seznam příloh: 
Příloha č. l - Cenová nabídka 

Vıáhęnzi dne '.lš›.“.Š3..2‹›ı9 vLiheni ánø .'.Ž.}.-.45ż`.:20ı9 Za příkazce: Za příkazníka: 

CSc 
_ _ ___ . prımatora jednatel společnosti 

'xi nexnfíř 

ˇ IBR Consulting. $J'-0- 
SoI‹olovsI‹á352/215 

._ :V 190 oo Praha 9 
IÓ25023446 * * CONSULTING nıćzcızsozaúće ® 

QĎKT-U 

.ø 

ıiıìtìľ 

Ť' 

°$'Haa\"
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` 
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Cenová nabídka - IBR Consułtung, S. r. 0. 
[AI‹ce: \S0ciáhĚıí bydlení Bytový dům F W 

ı Ú * . 

Předměr Wkon TDS a ıajlštěnf funkce koordinátora BOZP nad ránàec SOD [prodloužení 
Ň 

ˇ 

\ 

stavebních prací O 45 dni) 

1 z _, , _ 

c pn Znísmlouvy O 115 dní

1 Obłem Služeb V Cena za 
, hodinu bez Cena bez DPH DPH 21% Cena S DPH “ hodinach 

DPH

\ 

ł 
dle příkaznf smlouvy č. DS2D1800913 byla stanovena měsíčníhoď á

` mov dotace Vypočet: pro výkon TDS: 21 hodin/měsíc - prodloužení nad rámec příkaznf Smlouvy O 15 1 

dní, BOZP: 8 hodin/měsíc - prodloužení nad ráme "ka 

_čınnø5± TDS 
7 10,50 

' ` " 

_,0o Kč T7 875,qg Kč 1 853,75 Kč 9 528,75 Kč » ľzfljišfênffnnhnø 
ihnønzflnáınrø ı2,o0 750,00 Kč 9 000,00 Kč 1 890,00 Kč 10 890,00 Kč BOZP 

Celkem 16 875.00 Kč 20 418,75 Kč 
ÉBR ConsuIt!n3„ S. .r. 0. 
ečz 250 23 446 
Eııčz rzzsozsws 
Axıresa: søkøťsazá S52/2:5, 190 00 Praha 9 

Datum: 
_ 2 O 

Podpis + razítko:


