
cit? fQ/Yn 1414 fo
4010

DODATEK C. 7 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 4. 1. 2016 na akci

„Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pavilonu interny"

1) ČI. 1. Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu :
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k 
podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, 
náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a 
majetku,
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420 465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

Podzimek a synové s.r.o.
Váňovská 528,589 01 Třešť
Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem
459 78 194
CZ45978194
Komerční banka, a.s.
9004681/0100
u KS Brno, sp.zn. odd.C, vložka 7883

Objednatel prohlašuje, že bere na vědomí skutečnost, že ke dni 20.12.2018 došlo ke změně 
na straně zhotovitele v důsledku vyloučení společníka PSJ, a.s. ze společnosti „Sdružení 
interna" z důvodu uvedeného vust. § 2740 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku a tím 
došlo k zániku této společnosti, která byla zhotovitelem veřejné zakázky, ze zákona. 
S účinností ode dne 21.12.2018 je tak jediným zhotovitelem obchodní společnost Podzimek 
a synové s.r.o.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2016, (dále jen „Smlouva") je 
změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 
prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 
nezbytné pro dokončení díla. Z technických důvodů spočívají v požadavcích na slučitelnost 
se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými objednatelem v původní zakázce. Tyto
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změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy na uzavření dodatku č. 
7, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v 
Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.1. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 372 123 831,08 Kč

slovy:třistasedmdesátdvamilionyjednostodvacettřitisíceosmsettřicetjedna 08/100 korun 
českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 7 bez DPH: 370 721 720,07 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

Cena díla po uzavření Dodatku č. 7 

Cena díla bez DPH

4 256 434,63Kč 
-2 854 323,62Kč 

1 402 111,01Kč

372 123 831,08 Kč

II. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.
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Příloha: změnový položkový rozpočet
kopie dopisu ze dne 20.12.2018 o vyloučení společníka PSJ a.s. ze společnosti 
„Sdružení interna"

V Třešti, dne v Jihlavě, dne......1.3. 02. 20,S

za zhotovitele Podzimek a synové s.r.o.: za objednatele:

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku
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PSJ, a.s. 
Jiráskova 3960 
586 01 Jihlava

B FMZIMfaK
■i&SYNOVÉ

Podzimek a synové s.r.o. 
Váňovská 528. 589 01 Třešť

Tel: 567 129 511
e-mail: info@podzimek.cz
http://wwvv.poclziinek.cz

Doporučeně. V Třešti dne 20.12.2018

věc; Společnost „Sdružení interna11 - vyloučení společníka dle ust.

§ 2740 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku

V souladu s ust. § 2740 odst. 1 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění vylučujeme obchodní společnost PSJ, a.s. se sídlem Jiráskova 
3960, Jihlava, IČO : 25337220, ze společnosti „Sdružení interna", která vznikla na základě 
společenské smlouvy č. N597 uzavřené dne 18.8.2015. Důvodem vyloučení je skutečnost 
uvedená v čl. IX. odst. 9 uvedené smlouvy, že ohledně PSJ, a.s. bylo v insolvenčním řízení 
vedeném Krajským soudem v Brně rozhodnuto usnesením čj. KSBR 40 (26) INS 17963/2018 
ze dne 6.12.2018 o jeho úpadku.

Vyúčtování majetku společnosti dle ust. § 2734 a vydání všeho, co PSJ, a.s. ke dni zániku 
členství ve společnosti náleží, bude provedeno v souladu s ust. § 2746 do dvou měsíců Od 
zániku společnosti.

Děkujeme společnosti PSJ, a.s. za její účast ve společnosti „Sdružení interna".



Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny
Soupis Změn pro D7

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY POPIS A ZDŮVODNĚNÍ vícepráce méněpráce cena

Změna Z57 - Nově vzniklá šatna v 1 .PP

Ve změně je řešen požadavek uživatele na zvýšení kapacity šaten a hygienického zázemí pro personál 
nemocnice. Nová šatna vzniká v prostoru původní strojovny VZT, v platné projektové dokumentaci měl 
tento prostro účel prostorové rezervy.
Vzhledem k pozici nové šatny není možné napojení na stávající systém VZT (jednotka VZT 6.8). Důvody 
nemožnosti připojení na systém VZT jednotky č.8 - kapacitní možnosti osazené jednotky a hlavně 
prostorvé možnosti připojení (neprůchozí prostor v nadpodhledí).
Dle zpracované projekční změny je nutné instalovat novou podstropní rekuperační VZT jednotku splňující 
požadavky aktuálně platné legislativy včetně ECO design 2018. Nově osazená VZT jednotka 
vygenerovala nutnost rozšíření polí rozvaděčů MaR - instalovaná rozváděčová pole jsou již bež možnosti 
rozšíření. Součástí změny je mimo připojení na všechny základní média i rozšíření systému DIRC (řízení 
hlavic na topných tělesech a prostorová čidla).

963 010,94 -82 440,90 880 570,03

Změna Z58 - Úprava plochy dvora

Tato změna řeší výškovou koordinaci mezi samostatným projektem zateplení krčků a realizovanou
rekonstrukcí pavilonu interny. Změna také výrazně zlepší bezbariérový přístup do rekonstruovaného 
pavilnu a to jak pro pacienta tak hlavně pro zásobování. Změna také řeší výměna části nefunkční 
venkovní kanalizace - připojení objektu na kanalizační řád. Dalším výrazným přínosem změny je vyřešení 
spádování celé přístupové plochy, tak aby odpovídalo výškovému napojení sousedních objektů ( 
ozařovny, spojovací krček, interna 2 vstupy) a odvodu srážkové vody - vyřešní stávajících protispádů a 
přitékání srážkové vody k objektu.

798 015,86 -14 692,08 783 323,78

Změna Z59 - Skutečné provedení povrchů 1.PP
Vzhledem k odchylkám kvalitativním i rozměrovým v jednotlivých podlažích po plném odkrytí stávajících 
konstrukcí, je nutné v každém podlaží zmapovat skutečný rozsah provedení úprav povrchů - omítek a 
podlah vč. doplnění skladby podlah . Tato změna řeší skutečný stav 1.PP.

1 619 041,54 -99 192,37 1 519 849,17

Změna Z60 - Požadavky uživatele V
Ve změně jsou řešeny požadavky uživatele dle jeho aktuálního lékařského vybavení, hygienických a 
lékařských norem. Je zde řešeno doplnění rozvodů slaboproudu dle aktuálních požadavků. Úprava 
připojení otopných těles ve spojovacích krčcích, zohlednění odlišností po odkrytí zakrytých rozvodů.

75 474,31 0,00 75 474,31

Změna Z61 - Odpočet vodorovných konstrukcí, zábradlí a 
generálního klíče

Zde je řešen odpočet neprováděných statických úprav v aktuálně prováděných patrech dle skutečnosti. 
Dále je zde řešen odpočet madla a zábradlí na schodišti zaměstnanců a systém generálního klíče. 0,00 -2 657 998,27 -2 657 998,27

Změna Z62 - Oprava 7.NP

V této změně jsou řešeny drobné opravy, které bylo nutné provést před finálním nastěhováním 
jednotlivých oddělení. Toto patro bylo využíváno jako prozatímní (stěhovací), a tudíž docházelo k 
drobným poškozením při jednotlivých stěhováních, která pro každé konkrétní oddělení vyžadovala svá 
specifika.

800 891,99 0,00 800 891,99

DODATEK 7 CELKEM 4 256 434,63 -2 854 323,62 1 402 111,01
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Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce pavilonu interny
Soupis Změn pro D7

NÁZEV A ČÍSLO ZMĚNY POPIS A ZDŮVODNĚNÍ vícepráce méněpráce cena

Cena díla podle SOD 307 662 456,00

Cena víceprací 47 274 899,57
Cena méněprací -11 285 107,64
Cena více-méněprací 35 989 791,93
Cena po dodatku číslo 1 343 652 247,93

Cena víceprací 9 929 276,93
Cena méněprací -460 086,92
Cena více-méněprací 9 469 190,01
Cena po dodatku číslo 2 353 121 437,95

Cena méněprací -1 706 919,56
Cena víceprací 11 935 326,66
Cena více-méněprací 10 228 407,09
Cena po dodatku číslo 3 363 349 845,04

Cena méněprací -241 974,95
Cena víceprací 4 045 852,43
Cena více-méněprací 3 803 877,48
Cena po dodatku číslo 4 367 153 722,52

Cena méněprací -4 183 895,28
Cena víceprací 5 954 028,90
Cena více-méněprací 1 770 133,62
Cena po dodatku číslo 5 368 923 856,15

Cena méněprací -1 942 517,74
Cena víceprací 3 740 381,66
Cena více-méněprací 1 797 863,91
Cena po dodatku číslo 6 370 721 720,06

Cena méněprací -2 854 323,62
Cena víceprací 4 256 434,63
Cena více-méněprací 1 402 111,01
Cena po dodatku číslo 7 372 123 831,06
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