
Muzeum
Brněnska

Dodatek č. ke smlouvě dílo

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Muzeum Brněnsko, příspěvková organizace

zastoupená: lng. ThLiC. Evženem Martincem, PhD., M BA, ředitelem

se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předkiášteří

IČO: 00089257

DIČ; C2000892 57

plátce DPH: ANO

zapsána V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem m Brně
pod sp, Z". Pr 1221

ba_nkovní spojení (čísla účtu):

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

(dále jen „Objednateł“›

2. Zhutcvitel

vvsxoču smo.

zastaupená: Vladimírem Vyskočilem, jednatelem

SE sídlem: Kolăčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov Brna

IČO: 25336878

DIČ: C225336878

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pad sp. Zn. C 26993

bankovni spojení (číslo účtu):

e-mail:

telefon;

(dále jen „Zhamviteľ')

(Ohjednatel Zhotovitel společně dále také Jako „Smluvní strany")

uzavřeli V souladu § 2536 násll zákona č. 89/2012 sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník") § 222 odst. S 6 zákona Č. 134/2016 Sb., 0 zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVľ'l tento dodatek Č. 1 ke smlouvě dila

ze dne 14„ 5. 2021 (dále jen „ Dodatek#

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1 „ Smluvní na základě řízení na zakázku maléhostra nv uzavřely výsledků výběrového veřejnou

rozsahu S názvem „PMM vybudování autobusové zastávky" dne 14. 5. 2021 smlouvu dílo

(dále jen „Smlouvď l.
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PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1„ Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn. neprovedení některých stavebnlch praci

(méněpracíl provedení dodatečných stavebních praCi (víceprací) v souladu !i EL Vlll odst, S „v 6

Smlouvy, al postupem v souladu .4 § 222 odst. a' v, ZZVZ, jak je ujednáno dále'

Z. Rozsah neprovedeni stavebn ich praci (méněpraci) El dodatečných stavebních pmcí (vlceprací)

včetně oceněne'ho položkovéha rozpočtu je pře sně upraven v Příloze Č. 1 Dodatku. přičemž tato

příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn

'Il Položkový rozpočet seznam méněprací víceprací uvedený V Příloze Č. 1 Dodatku.

3, =\l čl. |V„ odst. 'l Smlouvy se poslední věta ruší 'El nahrazuje SE novým textem: „Dílo bude dokončeno

do od staveniště."
130 dnů předání

4. V čl. Vlll Smlouvy SE odst. 1 ru ší nahrazuje novým adsl. i. který zní: „Cena Díla je sjednana

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sbv, cenách, ve znění pozdějších

předpisů, činí: Celková cena Díla bez DPH 774 936.71 Kčs“

le PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1, Smluvní stra ny shodně prohlašuji, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací),

kte re' byly sjednány Ve Smlouvě nl provedení dodatečných staveb ních prací (víceprací), které

nebyly obsaženy V původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich

potřeba vznikla v důsledku okolností, kte ré Objednatel jednal ící s náležitou péčí nemohl

předvídat, tyto změnv Ísou nezbytné p ro provedení původních stavebních prací, Tyto změny si

současně změnu doby plnění,vyžádaly

Z. Smluvní dále že Zhotovitel dle odstavcestrany prohlašují, tyto změny předchozího projednal

.x Objednatelem. Objednatel prověříl nutnost provedení změn E schvá líl změnový list obsahující

položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) „v dodatečných stavebních prací

(vicepraci).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy. která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze zmé ny. Smluvní strany

zdůrazňují. že veškerá ustanovení Smlouvy SE vztah ují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

2. Zhotovitel bere lm vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku V registru smluv dle zákona

Čo '340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv. uveřejňování těch to smluv

p 0 registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zakona registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti fi účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis

jinak (zejména zákon o registru smluvi. Smluvní strany L1:: dohod ly. že je~li povinnost Dodatek

uveřejnit, učiní tak Objednatel.

4, Dodatek je vvhotoven VE dvou stejnopisech S platností originálu podepsaných oprávněnými

zá stupcí Smluvních stran. přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení .
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5„ Smluvní stra ”V shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly k. dohodly se celém

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podoby současně potvrzují, že

Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné i: pravé vůle projevene' určitě

srozumitelně rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužho tísně, nezkušeností,

rozumové slabosti. rozrušení nebo lehkomyslnosti Žádné g; Smluvních stran, že vzájemná

protiplriění, nímž :x: strany tímto Dodatkem zavázaly, nejso u v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha ř.. 1 Položkový rozpočet Seznam méněprací víceprací

V Brně dne V Brne dne

Jr i? „Zm/7 /łá #14

Za objednatele Za Zhotovitele

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace VYSKOČIL

ing. Th LÍc Evžen Martinec, PhtD., MBA, Vladimír Vyskočil,

ředitel jednatel

VYSKOÉIL RPs.r.o.

Kolářkwo náměstí 727

Slavkov u :MF

!GES EF !70, DIC:

www 'II-(Win a.
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M autobusová zastávka vícepráce

122301 10|RW WWW nezapäene m n do íbllľ m3 2340000

mi l co' 250,00 i 5 552.00
mi a122301 109RDU Příplatek lapivosl odkopávky hor. 2340000 30,00 702,00

131201111R0° Hlouhení nezapauam honí! do 10H m3. STROJN 11.33000
imal

152701 íOSRDD Vodorovná Přemlsíěnl výkopku honí-4 do 10000 'l 7.33000 2 599,50

*m3 i' 150.00
199000002R00 Poulatek m skladku horniny 1. 4 1733000 250,00 332,50

um”,

15í101ť02R00 Upreva pláně v zářezeoh v 'mi 1-4, Zhuíně'iím "5.53000 10.00 155,30

174107101R00 Zasypjam, rýh, šachet ste zh uměním

i? *17.33000 115.00l

55344' SSR iemodne frakce 0-32 A 3206000
240,00 7694.46

Podklad kameniva zpevoementem KZC ll.1 cm 44,00000 15 400,00
| 'i 7;* m2 l 350.00

Podklad kameniva zpevcemsntem KZC tl 15 cm 44,00000 350,00 15 400,00
Iýi m2

91 786211 'iRXS Osazení stojal. obiub bet oDéruu ,lože z C 30/35 5.95000 566.50

XF2+XD1

Obruban uhonový 1000150050. přírodní 6,0009!) 80.00 480,00
l 19|5§Ž11421Ř Lkus i

5771311 ”HOO Beton asfalt. ACO 11# obrusný, do 3 m. tl. 4 om 3,70000 380.00
ň 29 í 405 05

5551341 1 Rou Podklad zobal kamen AGP 15m Š. do 3 rn. tl. 5 ::m 2.80000 854,00

7505,00
Podklad ,i obal kam ACP 16+,ACP 224,40 m,tl. [5 cm

' ssísaíwmäoo m2 V 1.02000! 320.00 *326,401

*LÍÍÍJ Celkem [54753 bez *je Šití' 928,55



'Jill t'A autobusová zastávka méněpráce

3 ?Fazuöm i loděbauáviíkuvcfoodámy'nłsauñ

VTÍÝÍTEÍ;Í: i i i i TW i i
45 554871 RXA Podklad a: slérkmm no Zhulnéní Huušfky 50 cm, šiéťkodn' m2 ::4,0an 11 (Jumbo

”akce 063 WF

POZN. SANACE ZEMNI p ÁN POKUD NEVYHO

PŘEDEPSANÁ ÚNOSNOST r

i iCelkem cena bez DPH , , i 22 880,00 Kč



A

Vícepráce
Kč bez DPH ra:: 928,55 Kč

Méněpráce Kč bez DPH ZZ 880,00 Kč

Rozdíl Kč bez DPH 46 048,55 Kč


