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Podlintůi veřej ná zakázka — stavební

8.S,
iôb") ,Dopmvni terminál nádraží Cd - ijt Havlíčkova, =

,ši. " "^ Dotacím
č. smlouvy zhotovitele: 9 - 0573A22

Vii :' D o d a t e k č ; 1
ke smlouvě Cl dílo vedené u objednatele pod ev. č "1Qj ./ORM/2022 ze dne a Z.. 2022
uzavřené die § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen ,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. Ĺm/22-RM
ze dne .2. .G: 2022 na akci:

,,Dopravní terminál - nádraží Č D - úl. Havlíčkova, Jihlava"

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZC0286010
(dále také ,,zadavatel")

Zhotovitel: PORR a.s.
Se sídiení: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Pobočka: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou PORR as. pro pobočku a

Janem Munzarem, prokuristou PORR as.
(společně dle obchodního rejstříku)

IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
(dále ľakě ,,dodavatel")

(sarmstatně jako ,,smluvní strand' či ,,strana", společně pak jako ,,smluvní stran'j"" či ,,shan'j")

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany dne a. Z-.. 2022 uzavřely smbuvu o dlb vedenou u objednatele pQd
ev. č. *,9./'orm/2022, jejímž předmětem je dílo spočivajíci v provedení kompletních
stavebních prací a dalších činnosti stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti
s realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Dopravní terminál - nádŤaži Cd - úl.
Havličkova, J ihiava" (dále též jako ,,smlouva").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel poskytne objednateli slevu z celkové
ceny díla die smlouvy, a to na základě změnového listu č, 1, Za účelem promítnuti této
slevy dc smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke sm louvě.

2,3. Smluvní strany se dohodly ria poskytnutí slevy z celkové ceny díla dle smlouvy
z důvodu toho, že se zhotovitel u niže uvedené položky dopustil administrativní chyby
při oceňování této položky, v důsledku které ocenil danou položku částkou převyšující
o vÍce než 5 mi!. Kč bez DPH na trhu obvyklou cenu za provedení daných prací.

2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že výše uvedená sleva představuje změnu závazku
ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ci zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon").

Dle § 222 odst. 1 zákona platí, že ,,zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jehú trvání bez provedeni nového
zadávacího řízeni podle tohoto zákona".

A contrario k § 222 odst. 1 zákona die smluvních stran pIati, že zadavatel smi umcžnit
v průběhu trvání závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepodstatnou změnu



závazku, tedy takovou změnu závazku, která nesplňuje definici podstatně změr!y
závazku dle § 222 odst. 3 zákona.
Z § 222 odst. 3 zákona dále vyplývá, že ,,podstatnou změnou závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku je taková změnu smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v
původním zadávacím řízeni, pokud by zadávací podmínky původního
zadávacího řízeni' odpovídaly této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele nebo

C) vedla k významnému rozšířeni rozsahu plnění veřejné zakázky'.

Smluvní strany shodně konstatují, že poskytnutí výše uvedené slevy z celkové ceny
díla dle smlouvy by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr
dodavatele v původním zadávacím řízeni, neboť' danou slevou není dotčen rozsah
předmětu díla a zhotovitel by i po poskytnuté slevě byl vybrán pro plněni veřejné
zakázky na základě jeho nejnižší nabídkové ceny.

Smluvní strany dále shodně konstatuji, že poskytnuti výše uvedené slevy rozhodně
nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele. Ba naopak, poskytnutí slevy jde jednoznačně k tíži zhotovitele ve vztahu
k ekonomické rovnováze závazku ze smlouvy.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že poskytnuti výše uvedené slevy rozhodně
nevede k významnému rozšířeni rozsahu plněni veřejné zakázky. Rozsah pIněd
veřejné zakázky totiž není poskytnutím slevy dotčen.

Na základě výše uvedených skutečnosti smluvní strany shodně konstatuji. že
poskytnuti výše uvedené slevy zjevně není podstatnou změnou závazku dle § 222
odst. 3 zákona, jedná se tak o tzv. nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy
a zadavatel je tak plně oprávněn takovou změnu závazku ze smlouvy provést
v souladu s § 222 zákona.

2.5. VYčíslení slevy

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH)
Změnový list č. 1 - SO 310A ·-- Ochrana voaovodni přípojky a přeložka vodovodu -
nezpůs(jbjjé, položka č. 65 nabfdkového rozpočtu stavby
l) Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Odpočet - 5.468.868,13 KČ

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným ciohodnuly na následujících změnách
uvedených v tomto ustanoveni.

3.2. Tímto dodatkem č. 1 se mění či. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto
ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

,,6.2, Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 26. 721.537,83 Kč

7
~



Dodatek č, 1

Př/počty

Odpočty

Celková cena dodatku č. 1

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění
dodatku č. 1 bez DPH
též jako ,,cena díla")

0,00 Kč
- 5.468.868,13 Kč

- 5.468.868,13 Kč

21.252.669,70 KČ (dále

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plněni. "

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze
změn a v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedňnou součásti
smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

4 3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Zhotovitel je o této skutečnosti
srozuměn a souhlasí s ni,

4.4. Platnost tohoto dodatku č, 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smiuvnich stran a
účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejněni v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv. Uveřejněni tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o
registru smluv pak zajisti objednatel

V Brně dne' lZ

Zia zhotovitYle
PORR a.sIng. Václav Šífář

Prokurista pro pobočku

RR a.s.
J Munzar
P okurista

V dne: 4?. ?.

Za cbje nateie
statutární město Jihlava

Mgr. Petr Ryška
náměstek primátork¥-.., ,,

,.G" ĺ m esto""-.,

""'"·.-- 6 J'""

PORR a,s. -135-
Dubečská
100 0(J Strašnice
IČO: 43ů0Š35(j ", 3


