DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 3667/2019
uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Stavební úpravy místnosti N2020“
Smluvní strany:
1. Objednatel:
Sídlem:
Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
V technických záležitostech:

Mendelova univerzita a univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
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. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu - jako správce
rozpočtu
62156489
CZ62156489
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX,
@: XXXXXXXXXXXXXX,
T: +420 XXXXXXXXXX, +420 XXXXXXXXXX

na straně jedné a dále v textu pouze jako „objednatel či zadavatel“
2. Zhotovitel:
UCHYTIL s.r.o.
Sídlem
K Terminálu 7, 619 00 Brno
Statutární orgán:
Josef Uchytil
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Josef Uchytil
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: XXXXXXXXXX,
@: XXXXXXXXXXXXXX,
T: +420 XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb. vč. č. autorizace:
XXXXXXXXXX, č. autorizace ČKAIT: XXXXXXXXXX,
@: XXXXXXXXXX,
T: XXXXXXXXXX
IČO:
60734078
DIČ:
CZ60734078
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 17690
na straně druhé a dále v textu pouze jako „zhotovitel či dodavatel“
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I.

Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) je stavební úprava
místnosti N2020 v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy místnosti N2020“.
II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Sjednává se s odkazem na ujednání Smlouvy, ve vazbě k ustanovení odstavce 3 článku I.
„Předmět plnění a účel Smlouvy“ a odstavce 1 článku II. „Doba plnění“, v nichž jsou
stanoveny místo a termín plnění díla.
2. V průběhu realizace výše citované veřejné zakázky byly přechodně pozastaveny stavební
práce, a to v důsledku nouzového stavu vyhlášenému vládou České republiky, na základě
usnesení č. 194 ze dne 12.3.2020, Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
č. 69/2020 Sb., o navazujících opatření, k zabránění šíření nemoci Covid 19, což objednatel
jako řádný hospodář jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel měl po
přechodnou dobu jednak znemožněn přístup do areálu Mendelovy univerzity v Brně a
následně měl výpadky jednotlivých dodávek, a to v přímém důsledku nouzového stavu.
3. Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy - „Doba plnění“, odst. 1 takto:
Původní znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 25. 3. 2020.
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 21. 4. 2020.
4. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly dle Metodického dopisu č. 4, článku
12.3.8 „Změna závazku ze smlouvy na zakázku“, bod 4, když se za podstatnou změnu
závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a
zároveň součet hodnoty všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zadavatel
neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné
zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro realizaci stavebních prací spočívající
v prodloužení termínu pro realizaci, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění
ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k
významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.
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 č. 1 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
č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
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2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na profilu zadavatele
a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona 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.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
IV.

Podpisy smluvních stran

V Brně dne ………………………..…

V Brně dne …………………………...

za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronický podpis ze dne: 6. 5. 2020
Podepsal na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020
prorektor prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
…..……………………………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

Elektronický podpis ze dne: 28. 4. 2020
………………………………………..…
Josef Uchytil
jednatel společnosti

Elektronický podpis ze dne: 6. 5. 2020
………………………………………...
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,
koordinátor projektu jako příkazce operace

Elektronický podpis ze dne: 5. 5. 2020
…………………………………………
Mgr. Bc. Ondřej Veselý,
manažer projektu a správce rozpočtu

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2020.05.07
Mikušová Datum:
14:21:47 +02'00'
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