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ev. č. objednatele: 001/OVZ/16/067-OD, OŘN-13/16
ev. č. zhotovitele:

DODATEK C. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 11. 2016 v souladu s § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ"), mezi smluvními stranami:

l. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IC:00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel
bankovní spojeni: Česká národní banka; č. u: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. OP-054-25. 11. 90

(dále jen "Objednatel")

a

2.

obchodní firma:

sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

jednatel:

a

obchodnífirma:

sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

Atelier Simona - projekce a inženýrská činnost, s. r. o.

Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

25368931 DIČ: CZ25368931

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Ing. Petr Menšík

LT Projekt a. s.

Kroftova 2619/45, Zabovřesky, 616 00 Brno

29220785 DIČ: CZ29220785

je plátcem DPH

16027

je plátcem DPH

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112

předseda představenstva: Ing. Luděk Tomek

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako "smluvní strana"
a společně jako "smluvní strany }
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l. Úvodní ustanovení

1. 1 Dne 8. 11. 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je
závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci pod názvem: "FN
Ostrava - Přístavba budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN" zpracování projektové
dokumentace včetně výkonu autorského dozoru při realizaci (dále jen "Smlouva o dílo").

2. Předmět Dodatku

2. 1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s principy efektivity, hospodárnosti a účelnosti se rozšíří
předmět plnění Smlouvy o dílo o úpravy projektové dokumentace dle zjištěných skutečností
při realizaci výstavby objektu. Změny se týkají části:

> SO 03 - Přeložka kanalizace OVaK,

. posouzeni a úprava PD VZT pro případné umístěni infekčních pacientů,

. PD ZTI (zdravotně technické instalace) - změna materiálového řešení z mědi na nerez,

. Terénní úpravy (umístění části zeminy z výkopových práci),

. Statický posudek řešení základových konstrukcí, "FN Ostrava - Přístavba budovy
psychiatrického oddělení ke klinice TRN".

2. 2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve Smlouvě o
dílo:

. Tabulka ceny za dílo v či. V. Cena a platební podmínky se doplňuje o následující položku,
kterou se navyšuje celková hodnota předmětu plněni Smlouvy o dílo následovně:

Cena dle uzavřené
dodatku č.1

Vícepráce dle dod.č

Celková cena

SOD a

.2

cena bez DPH

4 374 600, 00

133 000, 00

4 507 600, 00

Kč

Kč

Ke

DPH ve výši 21%

918 666, 00Kč

27 930, OOKe

946 596, 00 Kč

cena

5293

160

5454

s DPH

266, 00

930, 00

196, 00

Kč

Kč

Kč

K zvýšeni ceny díla dochází z důvodu dodatečných požadavků uživatelů a to v rozsahu dle Přílohy č.l
tohoto dodatku.

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
Veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je možné činit písemně, a to formou číslovaných
dodatků.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZRS").
Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. l bude zveřejněn dle ZRS. Prodávající zároveň bere na
vědomí, že obchodní tajemství obsažená v tomto Dodatku, musí včas oznámit druhé smluvní
straně, aby nebyla zveřejněna.
Jestliže jednotlivá ustanoveni tohoto Dodatku jsou nebo se stanou zcela nebo částečně
neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena
platnost ostatních ustanoveni. Namísto neplatného či chybějícího ustanovenídohodnou smluvní
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či
chybějícího ustanovení.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
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3. 7 Příloha č. l - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 29. 6. 2020 tvoří nedílnou součást tohoto
Dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevné
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne V Ostravě dne

Podpis:

Digitálně

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel FNO

Zhotovitel

Atelier Simona-projekce a inženýrská

činnost, s. r. o.

Ing. Petr Menšík, jednatel

Podpis:

Zhotovitel

LT PROJEKT a. s.

Ing. Luděk Tomek, předseda

představenstva



ATELIER SIMONA GROUP

www. afllT-Almona. eye

Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Martina Čermáková
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 29.06.2020

CENOVÁ NABÍDKA - ÚPRAVA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI "FN
OSTRAVA - PŘÍSTAVBA BUDOVY PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ KE KLINICE
TRN"

Vážená paní inženýrko,

na podkladě zjištění v průběhu realizace předmětné stavby si Vám dovolujeme
předložit následující cenovou nabídku. Předpokládaný rozsah změn v projektové
dokumentaci se týká těchto části:

1) Změna projektové dokumentace SO 03 - Přeložka kanalizace OVaK na
základe skutečnosti zjištěných v průběhu realizace stavby. Součásti projektové
dokumentace bude rovněž projednání této dokumentace s OVaK a projednání
změny stavby před dokončením v rámci kolaudačního řízeni.

2) Posouzení a úprava projektu VZT pro možné budoucí umístěni "infekénich"
pacientů. Součást! této části je rovněž návrh a projednáni vanantního řešeni se
zástupci uživatele.

3) Hydraulický výpočet vodovodního potrubi při změně materiálového řešení
z mědi na nerez. Výstupem bude nová specifikace vodovodního potrubí a
příslušenství.

4) Zjednodušená dokumentace na terénní úpravy (umistěni části zeminy
z výkopových prací) a projednání se stavebním úřadem.

5) Pn prováděni prací v miste spojovacího krčku je s ohledem na v zemi odhalený
energokanál nutno upravit řešení základových konstrukcí. Tato část si vyžádá
statické posouzeni a nový návrh základových patek.

CENOVÁ NABÍDKA
Projektová dokumentace dle bodu 1 )
Projektová dokumentace dle bodu 2)

55.000,- Ke bez DPH
35.000,- Ke bez DPH

ATELIER SIMONA - projekce a inženýnká činnost, s. r. o.
Výsta<n[ 222418, 709 00 Ostrava
IDO: 25368931, DIČ: CZ25368931

tel. : (+420)597479488, fax: (+420)597479499
E-mail: jnfo@atelieT-simona. cz
ht4): //www. atelier-simona. cz



Projektová dokumentace dle bodu 3)
Projektová dokumentace dle bodu 4)
Projektová dokumentace dle bodu 5)

20.000,- Kč bez DPH
8.000, - K6 bez DPH

15.000,-Kč bez DPH
Celkem 133.000,- K6 bez DPH

S pozdravem

Ing. Petr Menšík, jednatel

ATELIER SIMONA - projekce a mženýraká činnost, a. r. o.
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava
IDO: 25368931, DIČ: CZ25368931

tel. : (+420)597479488, fax: (+420)597479499
E-mail: info@ate1ier-simona. cz
http: //www.attíier-simona. cz




