DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 1/2020
uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi smluvními stranami:
1. Objednatel:

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

zastoupen:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ve věcech běžného plnění smlouvy: XXXXX, XXXXX
XXXXX, XXXXX
v technických záležitostech:
XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX
IČO:
621 56 489
DIČ:
CZ 62156489
bankovní spojení:
XXXXX
čísla účtů:
XXXXX
2. Zhotovitel:
VAŠSTAV, s.r.o.
Sídlo:
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO:
469 64 541
DIČ:
CZ46964541
bankovní spojení:
XXXXX
číslo účtu:
XXXXX
zastoupen:
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
ve věcech běžného plnění smlouvy: XXXXX
ve věcech technických:
XXXXX

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana,
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu
způsobila, tuto nahradit v plné výši.
I. Preambule
Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského“ uzavřené dne 23. 1. 2020 se
dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce.
Předmětem dohody smluvních stran je prodloužení termínu plnění.

II.
1.

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „Dodatek č. 2“)
je prodloužení lhůty pro ukončení díla. Zhotovitel musí na stavbě spolupracovat
s dodavatelem nábytku, neboť část prací (instalace kuchyňských linek) vyžaduje jeho

Mendelova univerzita v Brně

součinnost (připojení elektropřístrojů, VZT, dokončení obkladů kolem linky). Z důvodu
pozdního ukončení zadávacího řízení na dodavatele nábytku budou práce vyžadující
součinnost obou firem ukončeny ke dni 17. 7. 2020.
2.

Z uvedeného důvodu Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu ukončení
stavebních prací, a to o 14 kalendářních dnů.

3.

Nový termín předání díla se stanovuje na 17. 7. 2020.

4.

Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 2 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když
objednatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění
veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro ukončení veškerých stavebních prací
souvisejících s montáží nábytku, 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 a dále, že
veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto
smluvního Dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto
Dodatku č. 2 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a
platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2020 na
profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 2 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. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů
obou smluvních stran.

V Brně dne 3. 7. 2020

V Brně dne 3. 7. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

…………………… …....………………..
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka, příkazce operace

…………………………………… …………
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA
jednatel společnosti

….…………………………………..……
Ing. Libor Sádlík, DiS
kvestor, správce rozpočtu

Mendelova univerzita v Brně

podepsal
Ing. Václav Digitálně
Ing. Václav Ostrovský
2020.07.10
Ostrovský Datum:
13:30:07 +02'00'

