
1 

 

 

Dodatek č. 3   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2909/2020  

"Zpracování projektové dokumentace - Centrum odborného vzdělávání LK 

strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. II" 
 

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. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

číslo účtu: 107- 6482590257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14   

IČO: 27277577 

DIČ: CZ27277577  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 198046732/0300 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/2909/2020 pro stavební akci "Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a 
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robotiky" a ke které dne 7.4.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 a dále dne 

22.11.2021 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vybudování nového bezbariérového vstupu do 

objektu. Bezbariérový vstup bude veden pod názvem "SO707" - Bezbariérový vstup. 

Objednatel uvažoval při zadání s využitím vratového otvoru ve 2.NP (západní strana 

objektu). Na základě vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. nelze tento vstup 

považovat za bezbariérový přístup, a proto je nutné doplnit projektovou dokumentaci o 

bezbariérový přístup s vyhrazeným stáním.   

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zahrnout do projektu nový stavební objekt "SO707" - Bezbariérový 

vstup. Výstupem zhotovitele bude dopracování projektové dokumentace pro společné 

povolení včetně propočtu, obstarání všech pravomocných povolení a projektové 

dokumentace pro provádění stavby. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby o částku 51.220,- Kč bez DPH, tj. 

61.976,20 Kč včetně DPH.  

4. Přehled změny celkové ceny:  

 

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

752.100,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

51.220,- Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez 

DPH podle tohoto dodatku 

803.320,- Kč 

DPH 168.697,20 Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

972.017,20 Kč 

  

5. Z důvodu dodatečných prací se smluvní strany dohodly na doplnění a změně termínu pro 

dokončení příslušných částí plnění a pro předání a převzetí části díla. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že: 
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I.) zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci pro společné povolení u nového 

stavebního objektu „SO707“ - Bezbariérový vstup nejpozději do 90 dnů od vydaného 

pravomocného stavebního povolení, a  

II.) článek IV. odst. 1 písm. f) až h) smlouvy ve znění 

 

"f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného 

soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydaného pravomocného 

stavebního povolení, 

g)  předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 60 dnů od vydaného 

pravomocného stavebního povolení, 

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

předání plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 60 dnů od 

vydaného pravomocného stavebního povolení," 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od vydaného 

pravomocného stavebního povolení, 

g)  předání technické realizační dokumentace interiérů a vybavení včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od vydaného 

pravomocného stavebního povolení, 

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

předání plánu BOZP: po celou dobu přípravy stavby, nejpozději však do 90 dnů od 

vydaného pravomocného stavebního povolení,".  

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. 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 
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uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 743/22/RK ze dne 3.5.2022. 

 

 

V Liberci dne 23.5.2022 V Liberci dne 17.5.2022  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík     Ing. arch. Ladislav David 

náměstek hejtmana jednatel společnosti             

       
 


