
 

Dodatek č. 1  
k příkazní smlouvě ze dne 30. 5. 2019  

 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ObčZ“)  

 
 
Smluvní strany: 
 
OTIDEA avz s.r.o. 
se sídlem Thámova 681 / 32, 186 00, Praha 8, Česká republika, 
IČ: 04682378, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251727, 
již zastupuje  

   

dále jen „Příkazník“ na straně jedné 

 
a 

 
Statutární město Teplice 

se sídlem: nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ: 002 66 621 

jejímž jménem jedná Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy,  

 
dále jen „Příkazce“ na straně druhé 

 
Společně budou dále označovány jako „smluvní strany” 
 

 
Smluvní strany uzavřely dne 30. 05. 2019 smlouvu příkazní, podle které se zavázal příkazník pro příkazce provést 
sjednané zadavatelské činnosti při realizaci zadání veřejné zakázky s označením  „Běžná údržba a opravy místních 
komunikací a jejich správa na r. 2020–2022“. První zadávací řízení bylo zrušeno zadavatelem dne 25. 10. 2019 a 
současně bylo rozhodnuto konat další zadávací řízení na veřejnou zakázku se shodným obsahem.  
 
S ohledem na skutečnost, že část činností, které byly připraveny pro zrušenou veřejnou zakázku, bude možné použít i 
pro opakované zadávací řízení, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 
30. 5. 2018, kterým se sjednává zejména závazek příkazníka provést veškeré sjednané zadavatelské činnosti i při 
opakovaném zadání této veřejné zakázky a závazek příkazce uhradit za činnost příkazníka sjednanou odměnu. 
 

 
1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 
 
1.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazník vykoná pro příkazce zadavatelské činnosti i při následném 

(opakovaném) zadání veřejné zakázky  s názvem „Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa 
na r. 2020–2022“  s ohledem na výše uvedené skutečnosti. 
 

1.2 Za realizaci zadavatelských činností v rámci opakovaného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Běžná 

údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020–2022“ náleží příkazníkovi odměna ve výši 

35.000, - Kč bez DPH. Přičemž ceny uvedené v čl. VI odst. 6.1. smlouvy zůstávají neměnné vyjma ceny za I. 

etapu plnění, která je nově stanovena ve výši 5.000, - Kč bez DPH 

 
2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1 



 2 

 
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá jeho 

zveřejněním v Registru smluv, jež zajistí příkazce. 

2.2 Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po dvou 

výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.  

 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že jeho obsahu porozuměly, že 
tento vyjadřuje jejich pravou a svobodnu vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
V Praze dne ___________     V Teplicích dne 11. 11. 2019 
 

 

 
OTIDEA avz s.r.o.       Statutární město Teplice 
 
 
 
 
_________________________      ________________________ 

     Bc. Ivana Müllerová 
Jednatelka                                                                                      vedoucí odboru dopravy 




