
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍA PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKONU

AUTORSKÉHO DOZORU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

,,Památník Mohyla miru, rekonstrukce návštěvnické
infrastruktury - projektová dokumentace"

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem
00089257
není plátcem DPH

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních a technických:

Telefon:
E-mail:
ID datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

a

Mgr. Antonín Reček, ředitel

8cmk59f

Název:

se sídlem:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,zhotoviteľ')

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. S r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu C, vložka 5945
Londýnská 28, 120 00 Praha 2
Ing. arch. Petrem Frantou, jednatelem

(společně v dalším textu také jako "smluvní strany")

Článek 1.
Účel dodatku

Učelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace a výkonu
autorského dozoru k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ,,Památník Mohyla míru,
rekonstrukce návštěvnické infrastruktury - projektová dokumentace" uzavřené dne 10.10.2017, je
sjednáni úpravy ČI. ll. (Předmět smlouvy) a sjednáni úpravy ČI. lV. (Cena díla) z důvodu potřeby
vícepráce při zpracováni - rozšÍřenj stavebně technického průzkumu ve formě Dodatku k projektové
dokumentaci zhotovitelem, spočÍvajÍcÍ v provedení vIcepracI zjištěných v průběhu zpracováváni
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
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článek 2.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a
výkonu autorského dozoru uzavřené dne 10.10.2017:

2.1. Článek Il. odst. 2 písm. b), (předmět smlouvy), který zni:

provedeni stavebně technického průzkumu stavbou dotčené budovy (tj. základů budovy, všech
nadzemních podlaží budovy, vC. průzkumu stávajÍcÍho průběhu a stavu technických instalaci v
budově) se statickým posudkem (dále jen ,,ST průzkum") a zachyceni jeho výsledků ve formě
výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, která bude podkladem pro zpracováni jednotlivých
stupňů projektové dokumentace;

se nahrazuje textem

provedení stavebně technického průzkumu stavbou dotčené budovy (tj. základů budovy, všech
nadzemních podlaží budovy, vC. průzkumu stávajíciho průběhu a stavu technických instalaci v
budově) se statickým posudkem (dále jen ,,ST průzkum") a zachyceni jeho výsledků ve formě
výstupní zprávy o výsledku st průzkumu, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých
stupňů projektové dokumentace; spočÍvajÍcÍ v rozšiřeni statického řešení a ověření statickým
výpočtem:

a) skleněné předstěny - ucelené celoskleněné zádvěři;
b) novým návštěvnickým okruhem s vyhlídkovými plošinami, jde o staticky náročnou

konstrukci vyžadujÍcÍ podrobný statický výpočet;

2.2. Článek lV. odst. 1, (cena díla), který zni:

1. Cena za provedeni díla, resp. jeho jednotlivých části, je stanovena dohodou smluvních stran
takto:

Část díla Cena v KČ bez DPH Cena v KČ vC. DPH

1.a. zajištění geodetického zaměřeni
(část díla dle ČI ||. odst. 2 písm. a) smlouvy) 21 400 25 894

1.b. provedení ST průzkumu 28 (JOO 33 880
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. b) smlouvy)

1.c. provedeni revizní KP a trasováni kanalizace
(část díla dle ČI ll odst 2 písm C) smlouvy) 22 000 26 620

1.d. zpracování DUR
(část díla dle ČI || odst 2 písm. d) smlouvy) 210 000 254 100

1.e. výkon inženýrské činnosti - zajištěni
pravomocného územního rozhodnutí nebo 28 500 34 485
souhlasu
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e) smlouvy)

1.f. zpracováni DSP
V. . . 410 000 496 100(cast díla dle cl. ll. odst. 2 pism. f) smlouvy)

1.g. a výkon inženýrské činnosti - zajištěni
pravomocného stavebního povoleni 30 000 36 300
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. g) smlouvy)

1.h. zpracováni DPS
V. . . 545 200 659 692(cast díla dle cl. ||. odst. 2 pism. h) smlouvy)

1.j. součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení
na zhotovitele stavby 168 900 204 369
(část díla dle ČI. ||. odst. 4 písm. C) smlouvy)
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Cena v KČ bez Cena v Kč včetně "
DpH/za 1 měsíc DPH/za 1 měsíc

1.i. výkon inženýrské činnosti - zajištěni autorského
dozoru AD 9 000 10 890
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. j) smlouvy)

se nahrazuje textem

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých části, je stanovena dohodou smluvních stran
takto:

Část díla Cena v KČ bez DPH Cena v KČ vC. DPH

1.a. zajištěni geodetického zaměření
(část díla dle ČI || odst. 2 písm a) smlouvy) 21400 25 894

1.b. provedení ST průzkumu
-. V . 88 000 106 480(cast díla dle cl. ||. odst. 2 pism. b) smlouvy)

1.c. provedení revizní KP a trasování kanalizace
(část díla dle ČI ||. odst. 2 písm. C) smlouvy) 22 000 26 620

1.d. zpracování DUR
(část díla dle ČI ll odst. 2 pÍsm d) smlouvy) 210 000 254 100

1.e. výkon inženýrské činnosti - zajištěni
pravomocného územního rozhodnutí nebo
souhlasu 28 500 34 485
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. e) smlouvy)

1.f. zpracováni DSP
410 000 496 100l (cast díla dle cl. ||. odst. 2 pism. f) smlouvy)

1.g. a výkon inženýrské činnosti - zajištěni
pravomocného stavebního povolení 30 000 36 300
(část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. g) smlouvy)

1.h. zpracováni DPS
.. V . 545 200 659 692(cast díla dle cl. ||. odst. 2 pism. h) smlouvy)

1.j. součinnost při připravě a realizaci zadávacího řízeni
na zhotovitele stavby 168 900 204 369
(část díla dle Čl.ll. odst. 4 písm. C) smlouvy)

Cena v KČ bez Cena v KČ včetně
DPH/za 1 měsíc DPH/za 1 měsíc

1.i. výkon inženýrské činnosti - zajištění autorského
dozoru AD 9 000 10 890
(Část díla dle ČI. ||. odst. 2 písm. j) smlouvy)

Článek 3.
Závěrečné ustanoveni

1. Ostatní ustanovenÍtÍmto Dodatkem č. 1 ke nedotčená zůstávajív platnosti ve znění smlouvy.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení smlouvy obdrží objeď natel, dvě vyhotoveni obd rZí zhotovitel.

3. Smluvní strany se sobsahem Dodatku č. 1 ke smlouvě seznámily a souhlasí s ním tak, jak je
zachycen výše.

4. Tento Dodatek Č. 1 ke smlouvě podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Dodatek č. 1 ke smlouvě bude
zveřejňovat objednatel.
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V Brně d,, tl4 j:,tO//ď'

,

" Objednatel
za Muzeum Brněnska, příspěvkovou organizaci

zastoupená
Mgr. Antoninem Rečkem, ředitelem

Zhotovitel
za PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o

zastoupená
Ing. arch. Petrem Frantou, jednatelem
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