
Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

Smluvní strany

Příkazce Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO
DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546

zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též jako „příkazce" a

Příkazník společnost „SP + ERV + RSTAV_ON Náchod_TDS a BOZP" založená 
Smlouvou o společnosti ze dne 23.10.2017

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
Správce a společník 1: SUDOP PRAHA a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6088

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
257 93 349
CZ25793349
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení 
číslo účtu

Komerční banka, a.s. 
51-2489990247/0100

a
Společník 2: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou
C 28795

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
275 04 514
CZ27504514
Zdeňkem Vančákem, jednatelem 
Ing. Janem Hurdálkem, prokurou 
Ivetou Nývltovou, prokurou

Zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
na základě Smlouvy o společnosti a plné moci ze dne 23.10.2017.

Společník 3: REALSTAV MB spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 61035
se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený

Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
256 85 210
CZ25685210
Alešem Jurankou, jednatelem
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Václavem Sedláčkem, jednatelem
Zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
na základě Smlouvy o společnosti a plné moci ze dne 23.10.2017

dále též jako „p říkazn íkpříkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany"

Shora uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s § 1901 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění s odkazem na § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 14. 02. 2018, která byla uzavřena s vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky na služby s názvem „Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa modernizace a dostavby 
-  zajištění výkonu TDS a BOZP" (dále též jen „dodatek").

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 66 a násl. ZZVZ a v návaznosti na 
vyhrazenou změnu závazku uvedenou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem 
Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa modernizace a dostavby -  zajištění výkonu TDS a BOZP

2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn předmětu 
smlouvy a ceny díla.

3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále 
uvedeno jinak.

II.
Předmět dodatku

Podklady pro uzavření dodatku:

1. Základním podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka dodavatele podaná dne 20. 3. 2019 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem Výměníková stanice pára/voda v 
objektu SO 10 -  pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod -  zajištění výkonu TDS a BOZP.

2. Dalším podkladem pro uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je následující dokumentace, která 
tvoří přílohu č. 4 uzavřené smlouvy, a jako taková se doplňuje do čl. 3, bodu 2. příkazní smlouvy 
takto:

d) Příloha č. 4 - PD s názvem „Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 -  pavilon J, 
Oblastní nemocnice Náchod " zpracovanou společností zpracované společností MK PROFI 
Hradec Králové s.r.o., IČ 29003016, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 02/2018 (uložena 
mimo smlouvu).

Změna čl. 4 příkazní smlouvy -  předmět smlouvy:

Smluvní strany dohodly, že se mění bod 1 článku 4 příkazní smlouvy a to následovně:

Původní znění

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost", při realizaci stavebních prací dle projektových 
dokumentací s názvem: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. Etapa" a
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„Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod" (dále jen 
„dílo" či „stavba"), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Předmětem činnosti není 
výkon TDS a BOZP na následující stavební práce:

a) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, 
parkoviště pod horní nemocnicí);

b) centrální výměníková stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé vody (dále jen CVS) 
umístěná v objektu J (SO 10) v místnosti č. J.01.009.

Nové znění

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 
technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP), dále také jako „zajišťovaná činnost", při realizaci stavebních prací dle projektových 
dokumentací s názvem: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. -  I. Etapa", 
„Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod" a 
Výměníková stanice pára/voda v objektu SO 10 -  pavilon J, Oblastní nemocnice Náchod (dále jen 
„dílo" či „stavba"), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených, ve znění pozdějších 
dodatků. Předmětem činnosti není výkon TDS a BOZP na následující stavební práce:

a) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, 
parkoviště pod horní nemocnicí);

Změna čl. 7 příkazní smlouvy: Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že se ruší bod 1. článku 7. smlouvy a nahrazuje se v následujícím zněním:

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 11 059 500 Kč

DPH: 2 322 495 Kč

Cena celkem včetně DPH: 13 381 995 Kč

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po 
třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 
uvedeno, připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí příkazce.
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Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne 1. 4. 
2019 usnesením č. RK/10/558/2019.

10 . 07. 2019
Za příkazce v Hradci Králové dne........... Za příkazníka v Praze dne

................ 1.....................................

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman Královéhradeckého kraje

SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s V  
lng. Ivan PomykáčefK 
místopředseda představenstva

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
lng. Tomáš Slavíček 
předseda ppédstavenstva

Ekologický rozvoj a výstávba s.r.o. 
na základě Smlouvy cýspolečnosti a Plné moci 
lng. Ivan Pomykáček 
místopředsedajaředstavenstva

REALSŤAV MB spol. s r.o. 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
lng. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva

REALSŤAV MB spol. s r.o. /  
na základě Smlouvy o společnosti a PlneThod 
lng. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva
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