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
„0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského“
3834/2020
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., rektorka
Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor

Kontaktní osoba v technických záležitostech:
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

621 56 489
CZ62156489
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

V technických záležitostech:

xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za niž jedná:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

00030520
CZ00030520
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva
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Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Smlouva o dílo ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) je výsledkem veřejné zakázky
s názvem „0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského“, jejímž
předmětem je dodávka nábytku pro blok B vysokoškolských kolejí J. A. Komenského
Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do provozuschopného
stavu.
I.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) je prodloužení lhůty pro dodání
nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského, včetně montáže a instalace.
Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu na dodání nábytku, a to o 14 dnů
z důvodu pozdního ukončení zadávacího řízení. Otevírání nabídek bylo provedeno dne
27.3.2020 a zadavatel následně posuzoval nabídku, která se umístila jako první v pořadí. Po
provedené součinnosti s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí, a
to včetně objasnění nabídky, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, interim kontrole
na MŠMT a uplynutí lhůty pro podání námitek, vybraný dodavatel odmítl podepsat Smlouvu.
Zadavatel následně svolal komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a posoudil nabídku
umístěnou jako druhou v pořadí. Z výše uvedených důvodů byla podepsána smlouva o dílo
se zpožděním více než 1 měsíc.
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 15. 6. – 15. 7. 2020.
Nové znění:
Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v celém rozsahu v termínu 30. 06. 2020 – 30. 07. 2020.
Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zadavatel
neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné
zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro dodání předmětu veřejné zakázky spočívající
v prodloužení lhůty pro dodání předmětu plnění o dva týdny, by neumožnila účast jiných
dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.
II.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na profilu zadavatele
a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.
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3. Dodatek č. 1 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.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
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III. Podpisy smluvních stran

V Brně 24. 6. 2020

V Jaroměřicích nad Rokytnou

za objednatele:

za zhotovitele:

………………podpis…..………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

………………podpis…..………………
Ing. Jiří Řídký,
předseda představenstva

………………podpis…..………………
Ing. Libor Sádlík, DiS.,
kvestor

………………podpis…..………………
Lubomír Šmíd,
místopředseda představenstva
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