Vážený pane Pešek,

celkové navýšení bude tedy o 880 000,- bez DPH?
Jedná se o navýšení o 1,8%. Tato změna se bude podřazovat pod § 222 odst. 4 ZZVZ:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není
koncesí.
Mohu Vás poprosit o přípravu změnového listu – viz příloha tohoto mailu, tento změnový list bude
přílohou dodatku ke smlouvě o dílo.
Předem Vám velice děkuji.
S pozdravem
Ing. Michaela Maxová
Specialistka veřejných zakázek

+420 737 791 501
michaela.maxova@artendr.cz
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
DOTACE, PROJEKTY A
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA KLÍČ

Vážený pane Pešku,

Děkuji Vám za email.
Z hlediska dotace je vše v pořádku. Nejdůležitější je, aby vše bylo v souladu se zákonem o VZ, k čemuž
se Vám vyjádřila kolegyně Ing. Maxová, která je specialitka na veřejné zakázky a určitě Vám k tomu
napsala vše důležité. Pokud tedy došlo k navýšení smluvní ceny, je nejdůležitější, aby byl uzavřen
Dodatek vč. změnových listů a dalších náležitostí. S tím Vám kolegyně Maxová ráda pomůže.
Ohledně realizace a administrace projektu v souvislosti s MF tohle nemusíme řešit a nic jim posílat.
Vše doložíme pak v ZVA. Jediné, co musíme splnit, je termín ukončení díla. Dále pak pohlídat
dokumenty, které budou potřeba k ZVA, především kolaudační souhlas a předávací protokol
hotového díla. O kolaudační souhlas můžete zažádat s blížícím se dokončení díla, abychom pak měli
dostatek času a neohrozili tím termín předložení ZVA.

Děkuji Vám a v případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Přeji hezký den.

Eva Robovská
Projektová manažerka
+420 704 600 414
eva.robovska@artendr.cz
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
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