Ing. Klára
Štiasna,
Ph.D.

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„0272019 Dodávka nábytku pro laboratoř geologie a pedologie - opakování“
3519/2019
Smluvní strany
1. Objednatel:
Zastoupen:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně
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:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:
621 56 489
DIČ:
CZ62156489
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:

TOKA a. s.
Štursova 9/5, 616 00 Brno

V technických záležitostech:

Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
25518526
CZ25518526
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za niž jedná:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
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Digitálně
podepsal Ing.
Klára Štiasna, Ph.D.
Datum: 2020.03.12
09:25:17 +01'00'

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.
Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
I.

Předmět plnění a účel Smlouvy o dílo

Předmětem plnění a účelem Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2019 (dále jen Smlouvy) je
realizace veřejné zakázky s názvem „0292019 Dodávka nábytku pro laboratoř geologie
a pedologie - opakování“, jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení laboratoře
geologie a pedologie budovy B Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace
a uvedení do provozuschopného stavu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena
v příloze č. 1 Smlouvy - technická specifikace.
II.

Předmět Dodatku č. 2

Sjednává se s odkazem na ujednání Smlouvy, ve vazbě k ustanovení v odstavci 3., článku I.
„Předmět plnění a účel smlouvy“ a odstavci 1., článku II. „Doba plnění“, v nichž jsou stanoveny
místo instalace a termín plnění díla. Během stavebních úprav, které předcházely instalaci
nábytkového vybavení, došlo v důsledku okolností, které zadavatel, jakožto řádný hospodář
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ke změnovým vícepracem nezbytným
pro dokončení díla, s časovým posunem předání stavebního díla, blíže v Dodatku č. 1 ze dne
03. 03. 2020 ke Smlouvě o dílo č. 25/2019/2.09 ze dne 02. 09. 2019 na realizaci veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoře pro praktickou výuku pedologie a geologie“.
Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto:
Původní znění:
Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v celém rozsahu v termínu 20. 01. 2020 – 10. 02. 2020.
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v celém rozsahu v termínu 24. 02. 2020 – 16. 03. 2020.
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, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku a ostatními
ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě na profilu zadavatele
a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 2 uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.
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4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě 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.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy i Dodatku č. 1 k této Smlouvě zůstávají beze změn.
IV. Podpisy smluvních stran

V Brně

V Brně

za objednatele:

za zhotovitele:

…elektronicky podepsáno 11. 3. 2020...
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

…elektronicky podepsáno 6. 3. 2020...
Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA
člen představenstva

…elektronicky podepsáno 10. 3. 2020...
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

…elektronicky podepsáno 9. 3. 2020...
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu
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