Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 200072

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

Martin Čížek

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
S NÁZVEM
„Údržba zeleně v budově a na pozemcích Ministerstva životního
prostředí“
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Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Údržba zeleně v budově a na pozemcích Ministerstva životního prostředí“ uzavřené
dne 13. 05. 2020, v Centrální evidenci smluv vedené pod evidenčním číslem: 200072 (dále
jen „Smlouva ev.č. 200072“), je uzavřen dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního a správy
majetku
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Lukáš Šťastný
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Martin Čížek
se sídlem:
jednající:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Roztoky u Jilemnice 202, 512 31 Roztoky u Jilemnice
Martin Čížek
08620601
CZ9708053707 (je plátcem DPH)
Moneta Money bank
221288116/0600
DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“
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Článek 1
Předmět Dodatku
1.1.

V průběhu realizace údržby zeleně v areálu Ministerstva životního prostředí
dle Smlouvy ev.č. 200072 došlo k enormnímu rozšíření vysoce expanzivních
plevelných rostlin (zejm. ječmene myšího), zanesených na pozemek Ministerstva
životního prostředí z okolních zdrojů. Za účelem eliminace těchto plevelů je nezbytné
přistoupit k úpravě četností některých prací oproti původnímu harmonogramu činností
stanoveného Smlouvou ev.č. 200072, a tím i navýšení původní hodnoty závazku ze
Smlouvy ev.č. 200072. Objektivní a nepředvídatelné skutečnosti, na jejichž základě
ke změně dochází, byly odsouhlaseny relevantními odborníky.

1.2.

S ohledem na výše uvedené se tak Smluvní strany dohodly na změně závazku
ze Smlouvy ev.č. 200072 ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ ve spojení s přechodným
ustanovením § 273 odst. 6 ZZVZ. Změna Smlouvy ev.č. 200072 dle tohoto Dodatku
není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ev.č. 200072, nýbrž se jedná
o tzv. změnu de minimis dle § 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 ze Smlouvy ev.č. 2000720,
a to i v součtu se zohledněním předchozích změn závazku.

Článek 2
Změny Smlouvy ev.č. 200072
2.1.

Na základě skutečností popsaných v čl. 1 tohoto Dodatku se celková cena
za plnění dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy ev.č. 200072 mění a nově činí 152 272,73
Kč bez DPH (DPH ve výši 21 % činí 31 977,27 Kč), tzn. celková cena včetně DPH tedy
činí 184 250,- Kč.

2.2.

Smluvní strany se dohodly, že odstranění plevelů popsané čl. 1 odst. 1.1 tohoto
Dodatku proběhne v měsíci červenci 2020 a rozdíl mezi původní a novou cenou
dle odst. 2.1 tohoto Dodatku tak bude proplacen jednorázově ve fakturaci za měsíc
červenec 2020 v měsíci srpnu 2020.

2.3.

Další ujednání Smlouvy ev.č. 200072 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.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále
jen „ISRS“) 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
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souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v ISRS, popř. na dalších místech, v souladu
s příslušnými právními předpisy. Toto uveřejnění provede Objednatel.

Smluvní strany po přečtení 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 níže své podpisy.
Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto
Dodatku.

OBJEDNATEL

V Praze, dne 29. 07. 2020

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
a správy majetku

DODAVATEL

V Praze, dne 30. 07. 2020

Martin Čížek
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