DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 488/OVZ/PV/2018
Objednatel:
Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená 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 511/8, 779 00 Olomouc
IČO:
619 89 592
DIČ:
CZ 619 89 592
bankovní spojení:
č.ú.1:
č.ú.2:
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:
(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)
Technický dozor stavebníka:
(dále jen „TDS“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)
a
Zhotovitel:
MORYS s.r.o.
se sídlem:
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO:
42864771
DIČ:
CZ42864771
statutární orgán:
Ing. Pavel Mrhač, jednatel
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele:
na základě Plné moci ze dne 02.01.2019
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 2976
bankovní spojení:
email:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

email:

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně dále též jako „smluvní strany“)
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018:
I.
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve
lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“,
specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II.
odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů,
uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2.

Účelem tohoto Dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy a dále s tím souvisejících změn dílčích termínů
obsažených v Příloze č. 3 Smlouvy.

II.
1.

Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací definovaných v
§ 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a dále
provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné
pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a
technických listů změn TLZ 01 Zakládání objektu SO20 – čerpání vody a TLZ 02 Úpravy
podlahy suterénu SO19.1, oba pro Stavbu 1, které jsou v elektronické podobě součástí
tohoto Dodatku jako příloha č. 1.

2.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ vč. finančních
limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uveden
v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.
III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dále
dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 114 066,14 Kč bez
DPH a současně se snižuje o částku 146 351,32 Kč bez DPH, přičemž podrobná
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy
se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:
1. „Celková cena za Dílo činí 59 005 645,55 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“
2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho Dodatku se mění části ceny za Dílo,
odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci
nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby
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aktualizované změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou
součástí.
3. Tímto Dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny
za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí
s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č.
2 tohoto Dodatku.

IV.
1.

Z objektivních důvodů na straně Objednatele, a to v návaznosti na jiné stavební práce
probíhající v Místě plnění a v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi a změnami
uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku, se v příloze č. 3 Smlouvy mění následující
dílčí termín pro postup výstavby u Stavby 1 a Stavby 2 tak, že nově zní:
„Pro smluvní plnění je nezbytná časová a technologická koordinace tak, aby byly
dodrženy následující závazné dílčí termíny:
-

realizace bouracích prací v suterénu budovy č. 53 vč. provedení kompletních
sanačních opatření a realizace úprav studny vč. spodní stavby skleníku přilehlé k
obslužné komunikaci mezi objektem skleníku a budovou č. 52 nejpozději do 90 dní
ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku;

-

realizace dešťové kanalizační přípojky IO 02/RB1, RB2 Stavby 1 nejpozději do 1.
května 2019;
- provedení venkovních sanačních opatření na budově č. 53 (část SO 19.2) a
realizace splaškové kanalizační přípojky IO 01/RB1, RB2 Stavby 1 bude provedeno
nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku, tak aby nedošlo
k prodlení v termínech dokončení SO 01 Stavby 2, a to bez přerušení provozu
budovy č. 53 a za minimalizace dopadů z probíhající stavební činnosti (prašnost,
hlučnost).“

V.
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění 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.
3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která 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.
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5. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.
Příloha č. 1:

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu
změn a technických listů změn TLZ 01, TLZ 02 včetně Rekapitulace
změnových listů“

Příloha č. 2:

„Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná změnami Stavby“

V Olomouci, dne

V Ostravě, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

30. 1. 2019

25. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
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příloha č. 2 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 4.9.2018

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ
ZMĚNAMI STAVBY
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra
jednotlivé části Stavby
Stavba 1

Stavba 2

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou
výuku na PřF UPOL

PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O
DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)

Dostavba a stavební úpravy
energocentra

SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2),
IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13

IO 01/RB1, RB2

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO
19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02

(peněžní prostředky dotace)

(vlastní peněžní prostředky)

(vlastní peněžní prostředky)

44 889 760,27 Kč

111 367,57 Kč

13 101 939,06 Kč

Původní celková cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 dle smlouvy o dílo

58 103 066,90 Kč

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní
soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD
skleníku)

934 863,83 Kč

59 037 930,73 Kč

Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo

CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY
Dodatek č.1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.2

-32 285,18 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.3

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.4

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.5

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.6

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.7

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.8

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.9

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Dodatek č.10

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

44 857 475,09 Kč

111 367,57 Kč

13 101 939,06 Kč

NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Nová cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 ve znění všech dodatků ke
smlouvě o dílo
Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní
soubor PS 12 skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD
skleníku)

Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo

58 070 781,72 Kč
934 863,83 Kč
59 005 645,55 Kč

