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EVROPSKÁ UNIE
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Operační program Výzkum , vývoj a vzdělávání
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 085/0VZ/PV/2017
Objednatel:
veřejná

Univerzita Palackého v Olomouci

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem :
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
IČO:
619 89 592
DIČ :
CZ 619 89 592
l:ankovní spojení:
vysoká škola

zřízená

č.ú.1 :
č. ú.2:

rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
csoby oprávněné jednat ve věcech realizace této smlouvy:

(dále jen "objednatel'?

Zhotovitel:
se sídlem:

INTAR a.s.

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
25594443
DIČ:
CZ25594443
statutární orgán:
Ing . František Houdek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

1-:o:

bankovní spojení:
císlo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
tel.:
email:
(dále jen "zhotovitel'?

Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz

I Křížkovského 81771

47 Olomouc
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Univerzi ta Palackéh o
v Olomouc i

uzavřel i

Dodatek

č.

2 ke

Smlouvě

níže uvedeného dne,

o dílo

č.

měsíce

a roku tento

085/0VZJPV/2017 ze dne 05. 09.2017, ve
1 ze dne 20. 12. 2017:

č.

znění

Dodatku

I.

Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dne 05. 09. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen
"Smlouva o dílo"), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace a provádění
souvisejících činností pro stavbu s názvem "Modernizace a dobudování přízemní části
objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice" (dále jen "Stavba 1") a ve zpracování
projektové dokumentace a provádění souvisejících činností pro stavbu s názvem
"Stavební úpravy objektu č. 47 PřF UP pro dětskou skupinu, Olomouc-Holice (dále jen
"Stavba 2").

ll.
1.

2.

Smluvní strany se v souladu čl. V. odst. 1. písm . j) Smlouvy o dílo dohodly na znění
platebního kalendáře upravujícího placení dílčích částí ceny za Dílo podle čl. IV.
odst. 2.1 písm. c) a čl. IV. odst. 2.2 písm. e) Smlouvy o dílo odpovídajících výkonu
autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. platebního kalendáře pro vystavování
faktur zhotovite le odpovídajících tříměsíčním platebním obdobím jeho výkonu činnosti
autorského dozoru ve smyslu Smlouvy o dílo, s výjimkou posledního platebního období,
které je sjednáno odchylně od znění čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo jako platební období
dvouměsíční (září 2019- říjen 2019). Smluvní strany tento platební kalendář
sjednávají
na základě harmonogramu výstavby ve smyslu smlouvy o dílo na provádění stavby
uzavřené mezi objednate lem a společností VW WACHAL a.s., zhotovite
lem Stavby 1 a
Stavby 2, dne 4. 9. 2018. Tento platební kalendář je přílohou a nedílnou součástí tohoto
dodatku.
Smluvní strany si ujednaly, že právo zhotovitele vystavovat faktury odpovídající
jednotlivým platebním obdobím ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku , uvedená
v předmětném platebním kalendáři pro odpovídající dílčí platby výše uvedených dílčích
částí ceny za Dílo, vznikají vždy počínaje posledním dnem příslušného
platebního
období. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat samostatné faktury
pro Stavbu 1 -část z peněžních prostředků dotace, kdy platba bude provedena z účtu č.
1 uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku a společné faktury pro Stavbu 1 -část z vlastních
peněžní prostředků objednatele a Stavbu 2, kdy platba bude proveden
a z účtu č. 2
uvedeného v záhlaví tohoto Dodatku.

111.

1.
2.

Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřej nění pod le
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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Univerzita Palackého
v Olomouci

uveřejňování těchto
pozdějších předpisů.

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

3.

Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uve řejnění objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.

4.

Objednatel, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou
smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé
smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy o dílo.

5.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
Příloha:

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu 2 dle
Harmonogramu výstavby

V Olomouci dne

29. 11. 2018

Za objednatele:

l

rof. Mgr. Jaroslav Miller, M 'A., Ph.D.
ktor Univerzity Palackého Olomouci

V

Brně

2 8. 11. 2018

dne

Za zhotovitele:

· ···········

předseda představenstva společnosti

Univerzita Palackého v Olomouci 1 Křížkovského 8 1771 47 Olomouc
www.upol.cz

········

Ing. František Houdek

INTAR a.s.
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příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 085/0VZ/PV/2017

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru pro Stavbu 1 a Stavbu
2 dle Harmonogramu výstavby
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komuni kací
Stavba 1

Stavba 2

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF
UP, Olomouc - Holice

Stavebnf úpravy objektu č.
47 PřF UP pro dětskou
skupinu, Olomouc- Holice

5001, 1001, 0102, 1004, 1005,
PS02
(peněžní prostledky dotace)

Části ceny za dílo odpovídající výkonu
autorského dozoru pro Stavbu 1 a pro
Stavbu 2 (dle smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace a

PS Ol

so 02.1, so 02.2

(vlastní p eněžní prostledky)

(vlastní p eněžní prostředky)

230 000,00 Kč

20 000,00

Kč

pro vádění souvisejících č i n n o st í)

Procentuelní podíl nákladů připadající
na část Stavby 1, hrazenou z prostředků
dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z
vlastních peněžních prostředků, na
celkových nákladech za Stavbu 1 (dle
cenové nabídky zhotovitele Stavby a
Celkové rekapitulace nabídkove ceny za
Dílo po jenotlivých finančních zdrojích a
částec h Stavby - pro Stavbu 1)

98,59%

1,41%

Cena stanovena
stamostatně- není
vypočtena podle
poměru nákladů

Část ceny za dílo odpovídající výkonu

autorského dozoru pro Stavbu 2 podle
smlouvy o dílo a v případě Stavby 1
podle procentuelního podílu nákladů
připadajících pro jednotlivé části Stavby
1 dle fin. zdrojů na celkový nákladech
Stavby 1

226 754,56 Kč

3 245,44 Kč

20 000,00 Kč

Platební kalendář plateb za výkon autorského dozoru po tříměsíčních platebních
obdobích trvání Stavby 1 a Stavby 2
09/2018
10/2018
48 600,00 Kč
690,00 Kč
4 290,00 Kč
11/2018
12/2018
1/2019
48 600,00 Kč
690,00 Kč
4 290,00 Kč
2/2019
3/2019
4/2019
48 600,00 Kč
690,00 Kč
4 290,00 Kč
5/2019
6/2019
7/2019
48 600,00 Kč
690,00 Kč
4 290,00 Kč
8/2019
9/2019
32 354,56 Kč
485,44 Kč
2 840,00 Kč
10/2019
- Kč
11/2019
- Kč
Kč
- Kč
12/2019
- Kč
Kč
- Kč
01/2020
- Kč
Kč
Kontrolní sou če t - části Stavby
Kontrolní s oučet - celá Stavba1

226 754,56 Kč
230 000,00 Kč

3 245, 44 Kč

20000,00Kč

