Číslo smlouvy objednatele: 2011/00075/OIEP/DSM/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 07.02.2011 na realizaci stavby
„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“
uzavřený dle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
1.

Objednatel

: Olomoucký kraj

Se sídlem

: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ
DIČ

: 606 09 460
: CZ 606 09 460

Zastoupený

: Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických
: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Zdeněk Voznica, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon/fax: 724 056 234, 585 508 505/429
e-mail: z.voznica@kr-olomoucky.cz
Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)
2.

Z h o t o v i t e l : Svatoslav Mička

Zápis v OŽÚ

: evidenční číslo 380500-813-03,
OŽU/00811/02/Z1/ŽF/ZM

Místo podnikání

: Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc

ze

dne

02.06.1992,

č.j.

Provozovna pro činnost: Rolsberská 638/66, Olomouc – Hodolany, 772 00 Olomouc
IČ
DIČ

: 184 99 261
: CZ510718168

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- smluvních a technických :
p. Svatoslav Mička
telefon:
e-mail:
- technických
: p. Josef Londa, technik
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 173976212/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM ze dne 07.02.2011.
ČÁST A.
Dne 07.02.2011 uzavřel Olomoucký kraj se Svatoslavem Mičkou s místem podnikání
Horní hejčínská 364/26, Olomouc – Hejčín, 779 00 Olomouc, IČ: 184 99 261,
Smlouvu o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM na provedení komplexní elektroinstalace
hlavní budovy Vlastivědného muzea v Olomouci a dále stavebních úprav,
souvisejících se změnou hlavního vstupu do objektu z nám. Republiky a dispozičními
změnami ve 2.NP.
Dne 17.05.2011 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy,
termínů plnění a ceny z důvodu nutných víceprací.
Dne 18.10.2011 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k další úpravě předmětu
smlouvy a termínů plnění a ceny.
(dále jen „Smlouva o dílo“).
ČÁST B.
V odstavci 2. tohoto článku se upravuje:
III.
SPECIFIKACE DÍLA
Na základě dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu smlouvy:
„Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace“
o realizaci dohodnutých změn a doplnění:
Na základě požadavku HZS bude sádrokartonový podhled proveden z protipožárního sádrokartonu.
Bude provedena protipožární úprava dveří uzavírající sklad od vstupních prostor.
Bude provedeno propojení skladů ve dvou podlažích ocelovým schodištěm oproti původní jedné
úrovni propojené pěti stupni betonového schodiště.
Kamenná dlažba u vstupu bude z důvodů zajištění protiskluzové úpravy nahrazena epoxidovým
nátěrem s protiskluzovou úpravou.
Štukové omítky ve vstupu budou nahrazeny sanačními.
Bude proveden zasklený sarkofág pro vystavení kosterních nálezů ze 13. století objevených ve
vstupu.
Budou provedeny elektromontážní práce ve skladu, přívody k informačnímu panelu a příprava pro
nasvětlení prvků na fasádě.
Nebude realizováno obložení schodů dřevěnými fošnami a dodávka kuchyňské linky.
Budou provedeny stavební úpravy pro zprovoznění skladu za vstupem a pro úpravu elektroinstalace.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří
přílohu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.
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Článek IV. zní:
IV.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.

Termín zahájení prací:

2.

Termín dokončení díla:

15.02.2011

Termín dokončení stavebních úprav - nový vstup do budovy do

22.02.2012

Termín předání celého díla nejpozději do

22.02.2012

Vzhledem ke změně předmětu díla se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo
dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. následovně:
V.
CENA DÍLA
1.

Cena za zhotovení díla podle článku III. Smlouvy o dílo a v souladu
s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu: „Změna ceny díla – vícepráce a
méněpráce“ tohoto Dodatku č. 3, bude činit:

Název

Základ DPH
(v Kč)

Sena za dílo
Smlouvy o dílo

dle

Změna
ceny
Dodatku č. 3 SOD

dle

Celková cena SOD
včetně Dodatku č. 3

DPH 20 %
(v Kč)

Celkem (zaokrouhleno)
(v Kč)

22 361 715,00

4 472 343,00

26 834 058,00

457 727,00

91 545,00

549 272,00

22 819 442,00

4 563 888,00

27 383 330,00

(slovy: Dvacetsedmmilionůtřistaosmdesáttřitisíctřistatřicet korun českých)
Ostatní ujednání čl. V. zůstávají nezměněna.
ČÁST C.
1.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

3.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4.

Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

5.

Tento dodatek
byl schválen usnesením
č. UR/78/11/2011 ze dne 06.12.2011.
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Rady

Olomouckého

kraje

V Olomouci dne: 12.12.2011

V Olomouci dne: 12.12.2011

Za Objednatele:

Zhotovitel:

............................................

............................................

Olomoucký kraj
Ing. Martin Tesařík
hejtman

Svatoslav Mička
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