Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU – OP
VVV– projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně; reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
,,0052019 Dodávka nábytku pro ZF_2“
Smluvní strany
1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně

Za projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu jako
správce rozpočtu
Kontaktní osoba v technických záležitostech:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Iridium spol. s r.o.
Božetěchova 3021/19, 612 00 Brno

V technických záležitostech:

Ing. Petr Výmola, jednatel

IČO:

46900667

DIČ:

CZ46900667

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za niž jedná:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV:
z projektu s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy
univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.
Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento
dodatek ke smlouvě o dílo.
I. Předmět plnění a účel smlouvy
Předmětem plnění a účelem smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky s názvem „0052019
Dodávka nábytku pro ZF_2“, jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení budovy A
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do
provozuschopného stavu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1:
položkový rozpočet_technická specifikace.
II. Cena díla
S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2019, ve vazbě k ustanovení v odstavci
1. a odstavci 3 článku III. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla,
vyvolané potřebou rozšířit dodávku nábytku do učeben. Během stěhování bylo zjištěno,
že některé položky nábytku, které byly objednatelem plánovány k navrácení
do rekonstruovaných učeben, jsou v nevyhovujícím stavu. Objednatel se rozhodl vyměnit
tyto položky nábytku. Objednatel vyžádal od zhotovitele nacenění víceprací, které bylo
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akceptováno objednatelem, viz příloha č. 1 dodatku smlouvy o dílo - docenění
poptávaných položek.
Na základě výše uvedeného se mění Článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:
Původní znění:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Výše DPH v Kč:
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

254.995,53.548,95
308.543,95

Změna:
Celková cena víceprací:

19.221,- Kč bez DPH

Nové znění:
Upravená celková cena v Kč bez DPH:
Sazba DPH 21%:
Celková cena včetně DPH:

274.216,57.585,36
331.801,36

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet
víceprací je 19.221,- Kč bez DPH, což představuje 7,54% změny závazku ze smlouvy o dílo.
III. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele
a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení
po podpisu obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv)
v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
IV.

Podpisy smluvních stran

V Brně dne 1. 7. 2019

V Brně dne 26. 6. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

podepsala v zastoupení doc. RNDr. Irena
Marková, CSc., prorektorka, na základě
plné moci ze dne 16. 7. 2018
….…………podpis………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

….…………podpis………………
Ing. Petr Výmola
jednatel společnosti
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….…………podpis………………
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

….…………podpis………………
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu
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UPRAVA 12.6.2019 - ZF Lednice, budova A - 0052019 Dodávka nábytku pro ZF_2 - Technická specifikace - nabídková cena
OZNAČENÍ VÝROBKU

NÁZEV VÝROBKU

POPIS VÝROBKU

ROZMĚRY (šířka x hloubka x
výška) v mm

MÍSTNOST

ZÁRUKA

původní položka 6

Žákovská židle

Žákovská židle s kostrou ošetřenou práškovým lakem RAL 9006 a lakovaným bukovým sedákem a
opěrákem 11mm silým s možností dodatečné montáže područí a psacího stolku. Židle musí být
stohovatelná min. 5 ks na sebe. Velikost židle 6. Nosnost židle min. 110 kg.

53 x 39 x 76 ± 5

učebna AC2

2 roky

původní položka 7

nová položka 11

nová položka 12

Obdélníkový stůl

Učitelská židle

Obdélníkový stůl

Obdélníkový stůl - deska lamino LTD 22 mm, hrana 2 mm ABS, dekor bude upřesněn
objednatelem při zaměření, kovová konstrukce čtvercová 30 x 30 mm, RAL 9006

Učitelská židle s polstrováním s kostrou ošetřenou práškovým lakem RAL 9006 a čalouněným
sedákem a opěrákem žlutým potahem, s možností dodatečné montáže područí a psacího stolku.
Židle musí být stohovatelná min. 5 ks na sebe. Velikost židle 6. Nosnost židle min. 110 kg.

Obdélníkový stůl - deska lamino LTD 25 mm, hrana 2 mm ABS, dekor buk, kovová konstrukce
čtvercová 30 x 30 mm, RAL 9006

1800 x 760 x 500

53 x 39 x 76 ± 5

1200 x 760 x 600

Učebna AC2

-

-

POČET KS cena v Kč bez
CELKEM
DPH/ks (s
montáží a
dopravou)

cena v Kč bez
DPH celkem za
položku

5

xxxx

xxxx

1

xxxx

xxxx

3

xxxx

xxxx

3

xxxx

xxxx

2 roky

2 roky

2 roky

celková cena za nábytek bez DPH

19 221,0

