Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 80/2020/527

Název akce: „Komunikace v areálu ČP - Revitalizace venkovních ploch mezi objekty L,C a T“
Objednatel:
se sídlem
Statutární orgán :
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka

V technických záležitostech:
tel.
621 56 489
CZ62156489

,
, e- mail :

IČO:
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:
se sídlem:
Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:

petrgoles s.r.o.
Purkyňova 35a, 612 00 Brno
Ing. arch. Petr Goleš - jednatel
tel.:

, e-mail:

V technických záležitostech:
tel.:
IČO:
05395003
DIČ:
CZ05395003
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

e-mail:
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I. Preambule
Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 81/2020/527 uzavřené dne
22.7.2020 se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1. Předmětem dohody smluvních stran
je změna termínu zhotovení díla – čl. 4 a oprava položky fáze DPS u Ceny díla – čl. 5 odst.1,
cena celkem se nemění.
II. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu zhotovení díla. Jedná se o část B – zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navazujících fází. Důvodem změn
termínů plnění díla je dán novým stavem odkanalizování zájmového území s vazbou na
dodatečnou aktualizací studie Hospodaření se srážkovými vodami ze strany objednatele a
současnou pandemickou situací, která se podepsala i na možnostech plnění termínů
zhotovitele. Vzhledem k onemocnění Covid-19 jednoho z týmu zpracovatelů a karantény
ostatních projektantů včetně jednatele zhotovitele.
Na základě výše uvedeného se mění Článek 4. smlouvy – Termíny provedení díla takto:
Původní znění:
Článek 4
Termín provedení díla
1.

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním
z účastníků smlouvy.

2.

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla
specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále
uvedených termínech:
a)

průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději do 15.09.2020.

b)

projektovou dokumentaci pro stavební řízení bez dokladové části, dle čl. 1
odst.2b) nejpozději do 15.10.2020.

c)

projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. dokladové části a podat žádost o
vydání stavebního povolení obsahující všechny náležitosti a nezbytné přílohy na
místně a věcně příslušný stavební úřad nejpozději do 31.10.2020

d)

předpokládaný termín pro předložení pravomocného stavebního povolení na výše
uvedenou stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 30ti dnů od podání žádosti o stavební povolení, nejpozději do 30.11.2020.
Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná
kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná
k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je
povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a
společně upravit termíny plnění.
e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději do
15.01.2021
Stránka 2 z 4

f)

Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

Článek 5
Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH:
- průzkumné práce, zaměření, zajištění vstupních
podkladů
35 000,- Kč
- projektová dokumentace pro stavební řízení ( DSP)
vč. dokladové části
85 000,- Kč
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro objednatele
vč. inž. činnost
8 000,- Kč
- prováděcí projektová dokumentace stavby ( DPS),
105 000,- Kč
vč. soupisů prací a dodávek (rozpočtu a výkazu výměr)
- Autorský dozor:
8 000,- Kč
Celková cena bez DPH
246 000,- Kč
Celková cena včetně DPH 21%
297 660,- Kč
Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele –
kalkulace ceny.
Nové znění:
Článek 4
Termín provedení díla
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním
z účastníků smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla
specifikované v čl. 1 této smlouvy a stanovených touto smlouvou, nejpozději v dále
uvedených termínech:
a)

průzkumy, zaměření a ostatní činnosti dle čl. 1 odst.2a) nejpozději do
15.09.2020.

b)

projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení bez
dokladové části, dle čl. 1 odst.2b) nejpozději do 31.12.2020.

c)

projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vč.
dokladové části a podat žádost o vydání stavebního povolení obsahující všechny
náležitosti a nezbytné přílohy na místně a věcně příslušný stavební úřad
nejpozději do 31.1.2021, předpokládaný termín pro získání stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů státní správy (DOSS) na výše uvedenou stavbu je 30 dnů od
podání žádostí. Zhotovitel není v prodlení v případě, že DOSS nevydají potřebná
kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná
k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je
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povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a
společně upravit termíny plnění.
d)

předpokládaný termín pro předložení společného povolení na výše uvedenou
stavbu vydaného místně a věcně příslušným stavebním úřadem do 8 týdnů od
podání žádosti o stavební povolení, nejpozději do 29.03.2021.
Zhotovitel není v prodlení v případě, že stavební úřad nevydá povolení v termínu
delším než 8 týdnů. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich
dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.

e)

projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 1 odst.2d) a soupis
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 1 odst.2e) nejpozději do
31.03.2021

f)

Výkon autorského dozoru po dobu realizace.

Článek 5
Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH:
- průzkumné práce, zaměření, zajištění vstupních
podkladů
35 000,- Kč
- projektová dokumentace pro stavební řízení ( DSP)
vč. dokladové části
85 000,- Kč
- zajištění pravomocného stavebního povolení pro objednatele
vč. inž. činnost
8 000,- Kč
- prováděcí projektová dokumentace stavby ( DPS),
110 000,- Kč
vč. soupisů prací a dodávek (rozpočtu a výkazu výměr)
- Autorský dozor:
8 000,- Kč
Celková cena bez DPH
Celková cena včetně DPH 21%

246 000,- Kč
297 660,- Kč

Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je cenová nabídka zhotovitele –
kalkulace ceny.
V Brně dne ……………………….
V Brně dne …………………….
Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
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