
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování poradenských služeb

(dále jen ,,Dodatek")

mezi

Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem Italská 2581/67, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 12000, Česká republika,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225,
IČO: 27582167, DIČ CZ27582167

(dále jen ,,Deloitte")

a

Fakultní nemocnici v Motole
státní příspěvkovou organizací
se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
zastoupenou

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

(dále jen ,,Klient")

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno též jednotlivě jako na ,,Stranu Smlouvy", případně
dohromady jako na ,,Strany Smlouvy."

Obě Strany Smlouvy, s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujIch"n znění
Dodatku:

1 Preambule

1.1 Strany Smlouvy mezi sebou uzavřely dne 27. června 2019 Smlouvu o poskytováni
poradenských služeb (dále jen ,,Smlouva").

1.2 Strany Smlouvy mají zájem z dŮvodu požadavku ze strany Klienta změnit dohodnutý
rozsah a cenu Služeb, a to zpŮsobem uvedeným dále v tomto Dodatku.

2 Předmět Dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Stran Smlouvy o změně Smlouvy. Dle dohody
Stran Smlouvy se znění Smlouvy mění v rozsahu nás|edujÍcÍch ustanovení uvedených
niže v Článku 3 tohoto Dodatku.

2.2 Ustanoveni Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem změněna a nejsou s nim v rozporu,
zůstávají nadále platná a účinná.

3 Změny Smlouvy

3.1 Znění Přílohy Č. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze A
tohoto Dodatku.

3.2 Znění Přílohy Č. 2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v PřIloze B
tohoto Dodatku.



3.3 Pro vylouČeni pochybnosti platí, Že termín pro dodáni výstupŮ uvedený ve Smlouvě ve
znění platném přede dnem účinnosti tohoto Dodatku bude považován za zrušený od
počátku a Deloitte se tak nedostal do prodlení s jeho splněním.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle zvláŠtního právního předpisu; uveřejnění se zavazuje zajistit Klient
bez odkladu po jeho uzavření.

4.2 Veškeré změny tohoto Dodatku je možno Činit po vzájemné dohodě jen formou dalších
číslovaných pÍsemných dodatkŮ Smlouvy.

4.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originálu (přílohy jsou
nedílnou součástí této Smlouvy), jeden (i) z nich obdrží Klient a jeden (l) obdrží
Deloitte.

4.4 pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam, kte'ý je
jim přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

4.5 Veškerá vzájem ná ujednání mezi Stranami Smlouvy, ať ústni nebo písemná
předcházejÍcÍ uzavřeni tohoto Dodatku a vztahujÍcÍ se k tomuto Dodatku, pokud se
nestala součásti tohoto Dodatku, ztrácejí uzavřením tohoto Dodatku platnost a účinnost.

4.6 Přílohy, na něž text tohoto Dodatku odkazuje a jejichž seznam je k tomuto Dodatku
přiložen, tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

4.6.1

4.6.2

Příloha A - Rozsah Služeb

Příloha B - Cena za Služby a platební podmínky
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Příloha A
Rozsah Služeb

Služby budou zahrnovat vyhotovení Zprávy o ekonomické analýze smlouvy na provoz prádelny v
prostorách FN Motol metodou EPC (,,výstup"). Ekonomická analýza zahrnutá ve výstupu bude
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zamerena na:

· analýzu nákladŮ prádelny Klienta v letech 2010 až 2015 a 2017-2019, analýzu znaleckých
posudkŮ;

· analýzu PrŮběžně roČní zprávy za období 2018/2019 ze dne 17.6.2019;

· srovnáni standardní EPC smlouvy se smlouvou mezi Klientem a Sdružením P+R;

· analýzu finanČních dopadŮ EPC smlouvy na Klienta;

· analýzu mechanismu a oprávněnosti stanovení referenčních nákladŮ;

· analýzu rovnice a koeficientŮ upravujÍcÍ výši referenčních nákladŮ prádelny bez realizace.

Deloitte poskytne Klientovi výstup do 25.9.2019 a to ve dvou písemných vyhotoveních a v jedné
elektronické verzi s využitím nástrojů aplikací MS Office.



r" Příloha B
Cena za Služby a platební podmínky

Cena za Služby je založena na množství času stráveného poskytováním Služeb a sjednanou
hodinovou sazbou ve výši 1 300 KČ bez DPH. Faktura vystavená Deloitte bude obsahovat
specifikaci množství Času stráveného při poskytováni Služeb v maximálním rozsahu 390 hodin.

VŠechny faktury vystavené za služby poskytnuté podle Smlouvy a této Přílohy budou splatné do 60
dnŮ ode dne jejich vystavení Deloitte vystaví fakturu ke dni 25.9.2019.


