Dodatek č. 2
k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru investora
dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Dodatek“ a „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Příkazce:
Univerzita Karlova
sídlo:
Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ 116 36
součást příkazce:
Fakulta humanitních studií
adresa součásti příkazce:
Praha 5, U Kříže 8, PSČ 158 00
IČO:
00216208
DIČ:
CZ00216208
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy:
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních
studií Univerzity Karlovy
nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „Příkazce“)
na straně jedné,
a
Příkazník:
FRAM Consult a.s.
Sídlo:
Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:
64948790
DIČ:
CZ64948790
Jednající ve věcech smluvních:
Ing. Roman Klimt
funkce:
předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 3682
(dále jen „Příkazník“)
na straně druhé,
(oba společně dále jen „smluvní strany“)
PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Smluvní strany spolu dne 22. června 2017 uzavřely příkazní smlouvu na provedení činností
a služeb technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal
pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického
dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci přestavby objektu bývalé menzy
Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK (dále jen
„Přestavba“), a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci
Přestavby, zejména investorsko-inženýrských činností (dále jen „Služby TDI“);

(B)

Smluvní strany spolu dne 22. 02. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.

(C)

Dochází k prodlení s provedením Přestavby, a proto je nezbytné zajistit poskytování Služeb
TDI v průběhu prodloužené doby pro provedení Přestavby;

(D)

Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou
závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje
následujícím textem:
„Příkazník je povinen zahájit výkon Služeb TDI podle pokynu Objednatele.
Příkazník je povinen vykonávat Služby TDI v rozsahu dle čl. 1 a 2 Přílohy č. 2 této
smlouvy po celou dobu realizace Přestavby, a to až do doby vydání kolaudačního
souhlasu ve vztahu k dozorované Přestavbě.
Předpokládaný termín dokončení Přestavby je do 16. srpna 2019.“

1.2.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje
následujícím textem:
„Odměna za výkon Služeb TDI dle této smlouvy je sjednána v maximální výši:
3 031 500,- Kč bez DPH.
(slovy: třimilionytřicetjednatisícpětset korun českých) bez DPH,
DPH ve výši 21% činí 636 615 Kč (slovy: šestsettřicetšesttisícšestsetpatnáct korun
českých)
Celková odměna včetně DPH činí 3 668 115 Kč (slovy
třimilionyšestsetosmtisícstopatnáct korun českých).
Odměna bude hrazena včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy. Předchozí věta se nepoužije v případě
uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy
povinnost přiznat a zaplatit daň má Příkazce na základě zákonného sdělení od
Příkazníka.“

1.3.

Dosavadní příloha č. 6 Smlouvy (Platební kalendář) se ruší a nahrazuje platebním
kalendářem obsaženým v příloze tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
2.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2.

Tato Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru
smluv se zavazuje zajistit Příkazce.

2.3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1)
Příkazník.

2.4.

Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho následující Přílohy:
Příloha č. 1:

2.5.

Platební kalendář (nové znění přílohy č. 6 Smlouvy)

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů,
z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 28. 6. 2019

V Praze dne 28. 6. 2019

Příkazce
Univerzita Karlova
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.,
děkanka Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy

Příkazník
FRAM Consult a.s.
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva

Příloha č. 1: Platební kalendář (nové znění přílohy č. 6 Smlouvy)

Příloha č. 6

UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
P L A T E B N Í K A L E N D Á Ř D L E D O D A T K U Č. 2
Předpokládaný termín dokončení Přestavby je do 16. srpna 2019

Předpokládané měsíční plnění (fakturace) rok 2019
Předmět plnění
činnost TDI - měsíční fakturace v Kč

07/2019
121 260

08/2019
60 630

Uvedené ceny jsou v Kč včetně
DPH.
Datum: ____________ 2019
Za zhotovitele:

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

