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

,,0082019 DODÁVKA NÁBYTKU PRO UČEBNU Q35 - OPAKOVÁNÍ“
Smluvní strany:
1. Objednatel:

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

zastoupen:
ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu
xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
621 56 489
CZ62156489
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
čísla účtů:
2. Zhotovitel:

TOKA a.s.
Štursova 9/5, 616 00 Brno

za nějž jedná:
ke smluvnímu jednání oprávněn:
v technických záležitostech:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
25518526
CZ25518526
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV:
projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.
I. Preambule
Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „0082019 Dodávka nábytku pro
učebnu Q35 - opakování“ uzavřené dne 07.05.2019 se z důvodů uvedených v technických
listech změny č. 1 až 3 dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše
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uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení
prací v rámci dodávky nábytku.
II. Předmět dodatku
1.

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019, ve vazbě na ustanovení článku
I. smlouvy o dílo a její přílohy č. 1, které definují předmět díla a odstavce 1. článku IX.
smlouvy o dílo, definujícího možnost úpravy rozsahu díla, vyvolané zejména vznikem
nepředvídatelných okolností a souvisejícími nutnými dodatečnými dodávkami
(vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a aniž
byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

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:

298.121,00
62.605,41
360.726,41

Změna:
Celková cena víceprací bez DPH:
Celková cena méněprací bez DPH:

20.551,00
0,00

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

318.672,00
66.921,12
385.593,12

2.

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet
méněprací a víceprací je 20.551,00 Kč bez DPH, což představuje 6,89% závazku ze
smlouvy o dílo.

3.

Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze
smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.
III. Závěrečná ustanovení

1.

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele a
zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré
úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto
smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto
dodatku a ostatními ujednáními původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 a jsou v plném
rozsahu účinné a platné.

2.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 zůstávají beze změny.
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3.

Dodatek č. 1 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.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří přílohy – technické listy změny TLZ 1, TLZ 2 a TLZ 3.

5.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu
zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 zajistí objednatel.

6.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4)
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
V Brně dne

V Brně dne

21. 8. 2019

…..………………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin
Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě
plné moci ze dne 10. 7. 2018
………….…podpis………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

………………podpis……………
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA.,
člen představenstva TOKA a.s.

…..…………podpis……………….
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu, příkazce operace

…..…………podpis……………….
Mgr. Ondřej Veselý,
správce rozpočtu
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Technický list změny (TLZ) VZ0105
TLZ č./verze:
Datum předložení TLZ:

01/00 (TLZ č. 1)
16.07.2019

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:
Ze dne:

-původní SoD ze dne 07.05.2019

Projekt registrační číslo:

Objekt:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby
studentů (kód 1.1.1.4.22)
-

Název změny:

Zpevnění rohových částí stolové sestavy

Stavba:

Důvod změny a identifikace původce změny:
Po instalaci díla bylo zjištěno, že při nevhodném, ale studenty pravděpodobném používání stolů
(usednutí na kraje stolů, kde v rohových dílech, z důvodu požadavku umístění variabilního počtu židlí,
nemůže být instalována podnož stolu) může takto postupně dojít k prohnutí, případně i k prasknutí
desky, navíc s rizikem posunu či pádu instalované IT techniky. Ze strany uživatele bylo proto požádáno o
zpevnění rohových dílů.
Předmětem změny jsou tyto nepředvídatelné práce, které nebylo možné v době zpracování projektové
dokumentace předvídat.
Popis změny:
Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno rohový díl dodatečně zpevnit výztuhou
z profilu Jackel 30 x 30 mm, upevněnou napříč mezi podnožemi na spodní straně desky (neviditelnou) a
dále z části viditelnou podpěrou z nerezové pásoviny 100 mm široké a délky cca 800 mm (tvarem
analogicky k profilu stolových podnoží), přichycené k zadní stěně stolu a zespodu ke stolové desce.
Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci za úpravu 2 ks rohových dílů, demontáž a zpětnou
montáž už instalovaných dílů a dopravu.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Interiér – vybavení nábytkem
Přílohy:
Výkres č. 2.02

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad (bez DPH):
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:

bez dopadu:
s dopadem:
Odpočet:
Přípočet:
Celkem:

ano

-0,00 Kč
13.124,00 Kč
13.124,00 Kč
Dodatku č. 1 SoD

Jméno a příjmení

Datum

Podpis

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za TDI:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Razítko

Technický list změny (TLZ) VZ0105
TLZ č./verze:
Datum předložení TLZ:

02/00 (TLZ č. 2)
28.07.2019

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:
Ze dne:

-původní SoD ze dne 07.05.2019

Projekt registrační číslo:

Objekt:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby
studentů (kód 1.1.1.4.22)
-

Název změny:

Dodávka a instalace PC nosiče ke stolu operátora

Stavba:

Důvod změny a identifikace původce změny:
Jako podklad pro realizaci díla byla zpracována samostatně PD elektro, dodávek IT a AVT a samostatně
PD interiéru. Po instalaci díla bylo zjištěno, že v žádné z PD nebyla zahrnuta dodávka PC nosiče ke stolu
operátora. Předmětem změny je tedy potřebná, ale v PD nezahrnutá dodávka.
Popis změny:
Bude dodán a z vnitřní strany stolu operátora instalován PC nosič.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Interiér – vybavení nábytkem
Přílohy:
Výkres č. 2.02

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad (bez DPH):

bez dopadu:
s dopadem:
Odpočet:
Přípočet:
Celkem:

ano

-0,00 Kč
1.476,00 Kč
1.476,00 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:

Jméno a příjmení
Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatku č. 1 SoD

Datum
12. 8. 2019

Podpis
podpis

Razítko

Za TDI:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Technický list změny (TLZ) VZ0105
TLZ č./verze:
Datum předložení TLZ:

03/00 (TLZ č. 2)
08.08.2019

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.:
Ze dne:

-původní SoD ze dne 07.05.2019

Projekt registrační číslo:

Objekt:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby
studentů (kód 1.1.1.4.22)
-

Název změny:

Odvětrání a doplnění ochranného soklu u RACK skříní

Stavba:

Důvod změny a identifikace původce změny:
Po instalaci a zprovoznění instalované AV techniky bylo zjištěno, že dochází k produkci většího množství
tepla, než původně předpokládal projektant nábytkového vybavení. Z toho důvodu požadoval uživatel
provést masivnější způsob provětrání, než původně projektant navrhnul. Dále, mimo již instalovaného
soklu požadoval uživatel, z důvodu možného poškození při úklidu, dodatečnou ochranu svazků kabelů
vedoucích z podlahy jednak do RACK skříně, jednak do studentské stolové sestavy. Předmětem změny
jsou tyto práce, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.
Popis změny:
Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno provést na obou stranách skříně tři řady
vodorovných drážek šířky 18 mm, z jedné strany dole, z druhé nahoře, které umožní šikmé provětrání
napříč skříní. Jako ochrana kabelových svazků byl navržen sokl pouze pod částí RACK skříně, přední
stěnou lícující s dvířky, v materiálu totožném jako vlastní skříň (probarvená MDF, lakováno
transparentním lakem „polomat“). Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci, demontáž a
zpětnou montáž nových i upravovaných dílů a dopravu.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Interiér – vybavení nábytkem
Přílohy:
Výkres č. 2.02

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad (bez DPH):
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou:

bez dopadu:
s dopadem:
Odpočet:
Přípočet:
Celkem:

ano

-0,00 Kč
5.951,00 Kč
5.951,00 Kč
Dodatku č. 1 SoD

Jméno a příjmení

Datum

Podpis

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za TDI:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. 8. 2019

podpis

Razítko

