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DOHODA o NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 00293/2019/KPP

1. * * V
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj 022%? , JW? kPÍ%2/í
i

i
i
í
\

„;

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. lng. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: (5270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněné jednat ve věcech realizace expozic:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednate|“)

2. „M plus“, spol. s r.o.
se sídlem: 00 Praha 7
zastoupena:
ICQ: 43001432
DIC: CZ43001432
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 667685001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 4355
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace expozic:

|“(dále také „zhotovite nebo „zhotovitel expozic“)
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II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo 00293/2019/KPP
(dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 10. 2019, na realizaci expozice v
rámci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ (dálejen „realizace
expozic“ či „dílo“).

2.
neodpovídají skutečnosti (dále jen „méněpráce“):

a)

b)

d)

Položky BP4 prezentační plakát Frýdek vč. autorských práv" 70x100cm,
3200 znaků a BP5 prezentační plakát Místek vč. autorských práv"
70x100cm, 3200 znaků —Prezentační panely jsou součástí expozice, nicméně
samotná výroba a instalace je zahrnuta v položkách projektové dokumentace BIS a
819 (2 x prezentační panel Frýdek/Místek) a 829 a 830 (2 x MDF deska, t|.18mm,
včetně latí a kotven).

Cena méněprací: 1.400,00 Kč bez DPH.

Položka DlOsIoupkova kamna (dobová kamna z 30. let 20.st. —vzhled
upřesní MB) - Položka měla být umístěna v místnosti, která návštěvníkům prezentuje
„živnosti“, konkrétně v části „Koloniá|“, do které se nicméně nevešla. Taktéž byl zvážen
celkový dojem této části expozice, když byly upřednostněny jiné exponáty ze sbírek
Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.
Cena méněprací: 6.200,00 Kč bez DPH.

Položky G29 a H14 (tabule skla (145x220cm, tI. 10,4mm bezpečnostní
lepené, včetně uchycení nerezovými packami, včetně montáže, kotveno do
3K1) —Při převzetí bylo zjištěno, že rozměry uvedených skel jsou menší(100x220 cm).

Cena méněprací: 12.000,00 Kč bez DPH.

Položka L4 řez lísky turecké vč. Opracování a zakonzervování řezu —Vzhledem
k určité výjimečnosti požadovaného exponátu (líska turecká neníběžně součástízahrad
a parků) a také skutečnosti, že vhodný řez stromu, který rostl mnoho let vzámecké
zahradě Frýdeckého zámku, se nachází ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek,
příspěvkové organizace, bylo dohodnuto využití stávajícího sbírkového předmětu.

Cena méněprací: 8.910,00 Kč bez DPH.

Položka L5 suchý strom (pr. kmenu 20-30 cm) 2 ks - Stromy byly původně dle
projektové dokumentace určeny do dioramatu L5, nicméně nejsou žádoucí, jak
z důvodu dispozičních (dioráma malých rozměrů), tak s ohledem nazáměr projektanta,
kterým je udaného dioramatu prioritně audiální prezentace živočichů.

Cena méněprací: 16.800,00 Kč bez DPH.

11.19 -10 dřevěné vyřezávané desky na ukotvení loveckých trofejí
umístěných na stěně oddělující m.č.2.18 a 2.19 (10 ks á 6.600,-- Kč) - Při
samotné realizaci bylo zjištěno, že lovecké trofeje, které měly být dodány ze sbírek
Muzea Beskyd Frýdek-Místek, jsou již umístěny nadřevěných deskách. Dodávkaje tedy
nadbytečná.

Cena méněprací: 66.000,00 Kč bez DPH.
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g) Položky 2.23.2 (celoskleněná vitrína, prachotěsná, otevíratelná,
uzamykatelná 1000x1000x1800 2 závěsné skleněné police) a 2.23.3
(celoskleněná vitrína, prachotěsná, otevíratelná, uzamykatelná
1500x1000x1200 1 závěsná skleněná police) —Současné využití všech 8 kusů
původně požadovaných vitrín určených pro proměnné výstavy se v rámci realizace
expozic ukázalo jako nemožné vzhledem komezeným prostorám ktomuto účelu
určených. V návaznosti na tuto skutečnost byla dohodnuta dodávka pouze 4 kusů vitrín
(2 ks položka 2.23.2 a 2kusy položka 2.233).
Cena méněprací: 270.600,00 Kč bez DPH

h) V rámci expozice měla být namontována svítidla EL8 (90 m LED pásky), EL11 (2
ks zářivky 4m) a EL5 (Reflektor LED, hliníkové těleso, bílá, kabelový přívod
1,5m). Nicméně v rámci expozice nebylo jejich využití možné, vitríny, pro které bylo
svítidlo EL8 původně zamýšleno, jsou dodávány včetně osvětlení a taktéž osvětlení EL
11 nebylo shledánojako potřebné. V případě osvětlení EL5 bylov rámci stavby dodáno
68 kusů, u kterých byla ze strany zhotovitele expozic naceněna montáž. V rámci
expozice bylo instalováno ve spolupráci s projektantem jen 33 kusů svítidle, jejichž
svítivost je pro celkový dojem dioramatů zcela dostačující a vyhovující.
Cena méněprací: 109.100,00 Kč bez DPH

i) Položka E 21 —ukázka hmyzích opylovačů, max 20 ks 70 /70 /8 (součástí
prosklené vitrínky 2.16.07 by byly naaranžované sušené rostliny shmyzími opylovači a
popisky - cena za dodávku kompletní expozice) —vzhledem k určité výjimečnosti
požadovaných exponátů a také skutečnosti, že požadovaní opylovači se nachází ve
sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace bylo dohodnuto využití
stávajícího sbírkového předmětu.
Cena méněprací: 10.000,00 Kč bez DPH

3. Zároveň se smluvní strany dohodly na provedení níže uvedených prací a dodávek, které
nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a v soupisu prací, zhotovitel je
nezavinil a byly nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Položka DALÍ předřadník - Ozn: DCMINI JOLLY DALÍ AC/DC 123403 —Dle
průvodnízprávy návštěvníci muzea mají mít ve vitrínách v místnostech 2.15, 2.16, 2.17,
2.18 a 2.19 možnost prostřednictvím dotykového ovladače, umístěného ve stojanu,
vybrat některého z instalovaných preparátů zvířat. Po výběru zvířete se ozve hlas
daného zvířete a dané zvíře bude nasvíceno světelny'm kuželem. Při realizaci díla bylo
zjištěno, že osvětlení dodané zhotovitelem stavby (která předcházela realizaci díla) a
schválené autorským dozorem neumožňuje tuto funkci (zamířit osvětlení) a je nutno
za tímto účelem pořídit k dodávanému osvětlení tzv. „drivery“.
Cena víceprací: 65.100,00 Kč bez DPH.

b) V rámci expozice byla montována svítidla EL14 (6 ks vestavba do akustických
podhledů), EL1 (2 kusy chodba) a EL4 (12 kusů). Oproti projektové dokumentaci
díla bylo namontováno osvětlení za účelem vyššího návštěvnického komfortu osvětlení
do místností chodba, 2.04 a 2.08 a 2.22).
Cena víceprací: 40.800,00 Kč bez DPH.
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c) Položka P8 - Vmístnosti „před chalupou“ rámci expozice byla dle projektové
dokumentace díla naceněna dodávka laminování herbáře (léčivé byliny, kořeniny)
s tím, že samotná dodávka herbáře bude zajištěna ze strany Muzea Beskyd Frýdek-
Místek, příspěvkové organizace. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková
organizace však podklady klaminaci nemá kdispozici, navíc také zdůvodu jednotného
grafického designu expozice bylo doporučeno provést kompletní dodávku herbáře ze
strany zhotovitele.

Cena víceprací: 8.000,00 Kč bez DPH.

Rekapitulace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody o narovnání.
Při přejímání díla bylo zjištěno, že výška vitrín v místnostech 2.15, 2.17, 2.18, 2.19 není
v souladu s položkovým rozpočtem, je nižší o 15cm. Dle výkresu projektové dokumentace
byla zachována výška skelní části, po konzultaci s projektantem byla snížena výška vrchní
lišty vitríny (dle projektové dokumentace 20cm) ataké výška spodní lišty (10 cm), atojak
zdůvodu nefunkčnosti, tak také zdůvodu zvýšení návštěvnického komfortu. Uvedená
změna nebude mít vliv na cenu položek.

I I I .
Narovnání

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahujeho předmětu, bezohledu

na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v či. II odst. 2 této
dohody aoproti sjednanému rozsahu předmětu díla byly provedeny vícepráce uvedené v čl.
II odst. 3 této dohody. Zhotovitel splnil svůj dle předchozí věty i bez ohledu na skutečnosti
uvedené v čl. II odst. 5 této dohody.

. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl.
III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil.

3. Cena méněprací činí 501.010,00 Kč bez DPH/606.222,10 Kč vč. DPH.
4. Cena víceprací činí 113.900,00 Kč bez DPH/137.819,00 Kč vč. DPH.

.Cena za dílo, sjednaná včl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše
uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:
cena bez DPH 19.069.464,00 Kč

DPH 21 % 4.004.587,44 Kč

cena včetně DPH 23.074.051,44 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají
v platnosti beze změny.
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 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 (dále jen „zákon o registru smluv“).

Doplňování nebo změnu této dohody lze provádětjen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných atakto označených dodatků.
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4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu
se zákonem objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto dohody; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz

8. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Kuzavření této dohody má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č.
Šš/HM ze dne 244/2545......

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 —Rekapitulace víceprací a méněprací

VOstravě dne 43 52 VPraze dne Žř „ liv-9. L.lJ

/'
rof. lng. lvo Vondrák, CSc.

hejtman kraj:

Po dobu nepřítomnosli zasloupen

lng. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje
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