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DODATEK C. 1 PRIKAZNI SMLOUVY 3vvvvvvv„vz

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 občanský zákoník, § 2430 - 2444

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Rudná
Sídlo: Masarykova 94
Zastoupený: Lubomír Kocman, starosta obce
Bankøvni Spøjenrz Česká spořitelna a.5., č.úč1;nz 0388165329/0800
ıčoz 00233773

CZ 00233773
(dále jen ,,Příkazce“)

Příkazník: FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00
zastoupený: lng. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

64948790
CZ 64948790

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2,
` 105614463/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Klimt
(dále jen ,,PříkaZník“)

Il. Předmět Dodatku č. 1 příkazní smlouvy

Příkazník a Příkazce uzavřeli dne 20.06.2018 ,,Příkazní Smlouvu na výkon činnosti technického dozoru
stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP“ na stavbě „Rozšíření ZŠ Rudná“ (dále jen ,,Stavba”) výkon
Činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP.

Termín plnění této smlouvy byl stanoven na 24 měsíců od podpisu ,,Příkazní smlouvy“ tj. do konce
června 2020.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti výkon činnosti technického dozoru stavebníka
(TDS) a koordinátora BOZP“ na ,,Stavbě“ a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení
stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby a následné odstranění vad a
nedodělků nebránících užívaní do 09/2020.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky S ustanovením § 222, odst. 6 zákona
č. 134/20,16 Sb., O zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu
předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.
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V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly S odvoláním na ustanovenı
čl. XI. Závěrečná ustanovení, odst. 3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) ČI. V- Doba plnění

- rušı'se stávajlcizněnı' článku V., odst. 1., b) Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto Znění:

V. 1. b) předpokládaná doba plnění této Smlouvy: 26 měsíců, tj. do 31.08.2020

2) ČI. VII - Stanovení výše úplaty Příkaznikovi

- rušíse stávajicízněnı' článku V//., ods.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto Znění:

VII. 1. Cena vychází Z nabídky Zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran vsouladu
s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 Zák. Č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách, v platném znění,
jako nejvýše přípustná a činí: -

Cena dle Smlouvy, bez DPH 949 520,- Kč
Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH 83 200,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 1 032 720,- Kč

slovy: jeden milion šedesáttři tisíc devětsetdvacet korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle dod. Č. 1, bez DPH 1 032 720,00 Kč
DPH (Základní sazba) 216 871,20 Kč
Celková cena dle dod. Č. 1, s DPH 1 249 591,20 Kč

3) ČI. XI - Závěyręčnájjyżujedynání

- ruší se Stávající Znění článku XI, odst. 12. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto Znéni:

XI. 12. Nedílnou součástí této smlouvy včetně dodatku č.1 je následující příloha:

c) Příloha č. 3 - Aktualizovaný harmonogram provádění prací Zhotovitele stavby
- nové Zněniplatné ke dnipodpisu dodatku č. 1
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1.

2.

3.

4.

5.

Ill. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen ,,zákon O
registru smluv“).

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem
o registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, Z nichž dvě (2) vyhotovení obdržı
Příkazce a dvě (2) vyhotovení obdrží Příkazník.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a
na důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.

V Rudné, dne V Praze, dne .łS_(7_ fzgzz-,_-3;

Jméno: Lubomír Kocman
Funkce: starosta obce
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