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Kontrolní číslo: K-986-104-408

Dodatek č. 5

ke smlouvě ě. MAN/21/04/005971/2012 
uzavřené dne 17.12.2012

zajištění inženýrské činnosti pro stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 odvodňovaci štola)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

na

Hlavní mčsto Praha
sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2
zastoupené: Ing. Karlem Prajercm, ředitelem Odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registrovanédl^^^ákona ě. 235/2004 Sb.. o DPH v platném zněni 
bankovní snoieni: 
číslo účtu:

(dále jen ..mandant")

a

VIS, a.s.
se sídlem: 147 01 Praha 4, Bezová 1658/1 
IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712, registrována dle $ 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 2257 
zastoupená: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva společnosti VIS. a.s. 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., 110 01 Praha 1 
č.ú.: 68708021/0100

(dále jen „mandatář”)

Preambule
(A) Hlavni město Praha a společnost VIS a.s. uzavřeli dne 17. prosince 2012 Mandátní 

smlouvu č. MAN/21/04/005971/2012 na zajištění inženýrské činnosti pro stavby 
č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba, které 
jsou součásti Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka Pelc/Tyrolka za 
celkovou cenu 51 790 000,- Kč bez DPH (dále též jako „Mandátní smlouva").



(B) V důsledku nepředvídatelných okolností, způsobených zejména složitosti a rozsáhlosti 
celého Souboru staveb, došlo k prodloužení doby výstavby a zkušebního provozu staveb 
č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, a č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba. Mandátní 
smlouva předpokládala termín dokončení stavby do 31. 12. 2016.

(C) Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základč nutnosti pokračování některých inženýrských 
činnosti souvisejících s administrativním dokončením stavby č. 0065 - Strahovský tunel 
2. stavba a s dokončením úkolu vyplývajících ze zkušebního provozu stavby č. 0065 
Strahovský tunel 2. stavba.

V návaznosti na předchozí odstavce (A) - (C) uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne. 
měsíce a roku ve smyslu § 222. odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných 
zakázek, tento dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě (dále jen ..Dodatek č. 5"):

I.
Předmět dodatku

Navýšení ceny za inženýrskou činnost v návaznosti na odstavce (A) (C) Preambule

II.

Úprava odměny mandatáře

Cena za inženýrskou činnost celkem:

celkem vč. DPHDPH 21%DPH 20%Cena bez DPH

60 743 523,18 Kč10 478 529.18 Kč61 206.00 Kč50 203 788.00 KčCelková cena 
dle dodatku č. 4

1 928 335.86 Kč334 669,86 Kč1 593 666.00 Kenavýšeni ceny 

dle dodatku č. 5
62 671 859,04 Kč61 206.00 Kč 10 813 199,04 Kč51 797 454.00 Kčcelková cena 

vč. Dodatku č. 5
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Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba:

Cena bez DPH DPH 20% DPH 21% celkem vč. DPH

Celková cena 
dle dodatku č. 4

45 012 280.00 Kč 54 339.60 Kč 9 295 522.22 Kč 54 462 141,82 Kč

navýšení ceny 

dle dodatku č. 5
1 593 666.00 Kč 334 669,86 Kč 1 92S 335.S6 Kč

46 605 946,00 Kč 54 339.60 Kč 9 730 192.08 Kč 56 390 477.68 Kčcelková cena 
vč. Dodatku č. 5

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba 
(9. etapa, SO 8101 odvodňovaci štola):

Cena bez DPH DPH 20% DPH 21% celkem vč. DPH

Celková cena 
dle dodatku č. 4

5 191 508.00 Kč 6 866,40 Kč 1 083 006.96 Kč 6 281 381.36 Kč

navýšení ceny 

dle dodatku č. 5
0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

5 191 508.00 Kč 6 866,40 Kč 1 0S3 006.96Kč 6 281 381,36 Kčcelková cena 
vč. Dodatku č. 5

II.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento Dodatek je nedílnou součásti Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012. 
Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají 
beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, 
a ujednávajíci si. že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že 
ochranu osobních údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnich údajú a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnich údajú). ve 
znění pozdějších předpisů. Ochrana osobnich údajú v této Smlouvě obsažených se řídi 
timto nařízením.
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Centrální evidenci3. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselném označeni Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho 
podpisu. Smluvní stranv prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník a uděluji 
svoleni
k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4 Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třeli osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem Č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 
v platném zněni a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsaž.ené v této smlouvě byly bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o nč požádají.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajisti objednatel.

6. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, z nichž pět vyhotoveni obdrží mandant a dvě vyhotoveni mandatář.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti po zveřejněni v registru smluv.

obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jehoS. Smluvní strany prohlašuji, že je jim . ...........
obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé n svobodné vůle. Na důkaz připojuji 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

znám

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy 
je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. S87. k návrhu na svěřeni 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrálu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

9.

Mandatář: 19 -12*2019Mandant: 1 9 -12- 2019
Praha, dne:Pri

Ing. Petr Kala his 
předseda představenstvo VIS, a.s.Ing. Karé! Prsjcr 

ředitel Odboru invest 
Magistrátu hlavní
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