
 

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování expertní součinnosti ze dne 18. 8. 2020

Městská část Praha 21

(Úřad městské části Praha 21 - Stavební úřad)

se sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9

IČ:

DIČ:

00240923

CZ00240923

zastoupena: Milanem Samcem — starostou

ve věcech technických: Ing.Jan Kupr —vedoucí Stavebního úřadu ÚMČ Praha 21

(dále také jen „Správní orgán")

a

K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2

IČ:

DIČ:

07755791

CZO7755791

(dále také jen „Poradce")

(Správní orgán a Poradce dále společně také jen „Smluvní strany")

1.2

1.3

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2020 Smlouvu o poskytování expertní součinnosti (dále jen

„Smlouva") na veřejnou zakázku malého rozsahu „I/12 - expertní poradenství — proces územního

rozhodování, tj. zejména aplikace stavebního, resp. správního práva v souvislosti s územním řízením",

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

Po uzavření Smlouvy vyšlo najevo, že k řádnému poskytování Expertní součinnosti je s ohledem na

technickou obsáhlost a objemnost nezbytné zajistit kvalifikované technické poradenství.

Za výše uvedeným účelem Smluvní strany uzavírajítento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“),

přičemž uzavřením tohoto Dodatku nedojde k překročení finančních limitů stanovených právními

předpisy pro zadávání veřejných zakázek pro zakázky malého rozsahu, ani nedojde k podstatné změně

předmětu plnění dle Smlouvy.

Změna Smloug

Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy se doplňuje nový bod 3.9, který zní:

3.9 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec odměny náleží Poradci též náhrada hotových výdajů

vynaložených za technické poradenství vsouvislosti s poskytováním Expertní součinnosti

(dále jen „Technické poradenství") stím, že výše této náhrady odpovídá skutečné výši

hotových výdajů. Náhrada hotových výdajů bude Správnímu orgánu vyúčtovávána na měsíční

bázi společně svyúčtováním odměny za Expertní součinnost. Poradce je oprávněn tyto

hotové výdaje vynaložit za následujících podminek:

3.9.1 Subjekt poskytující Technické poradenství bude předem schválen Správním

orgánem (dále jen „Technický poradce"). Podpisem tohoto dodatku Správní orgán

schvaluje jako Technického poradce
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3.9.2 Nebude-li sjednáno mezi Smluvními stranami jinak, náklad na Technického poradce

nepřevýší1.850,- Kč + DPH za hodinu Technického poradenství;

3.9.3 Poskytování Technického poradenství bude účtováno za každou započatou

čtvrthodinu;

3.9.4 Poradce se zavazuje informovat Správní orgán, pokud rozsah poskytnutého

Technického poradenství za kalendářní kvartál překročí částku ve výši 150.000,- Kč

vč. DPH, či pokud bude z dostupných okolností bez pochyb zřejmé, že tato částka

bude dosažena;

3.9.5 Celkový náklad na Technické poradenství nepřekročí 500.000,- Kč vč. DPH za celou

dobu trvání této Smlouvy. Pro odstranění pochybností se uvádí, Že hotové výdaje

za Technické poradenství se nezahrnují do Nejvyšší přípustné odměny.

Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy se doplňuje nový bod 3.10, který zní:

3.10 Smluvní strany se dohodly, že Správní orgán je oprávněn k přímé komunikaci s Technickým

poradcem. Vznikne-li však z komunikace mezi Technickým poradcem a Správním orgánem

závěr, jež by mohl být způsobilýjakkoliv ovlivnit poskytování Expertní součinnosti, je Správní

orgán povinen otom bezodkladně informovat Poradce.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

Platnost a účinnost. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Účinnosti nabývá tento Dodatek

jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Registr smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Správníorgán.

Schvalovací doložka. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městské části 21 na svém zasedání

dne 22. 9. 2020 usnesením č. RMČ49/0742/20.

Počet vyhotovení. Tento Dodatek se uzavírá ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž pojednom obdrží každá

ze Smluvních stran.

Prohlášení o obsahu. Smluvní strany prohlašují, každá samostatně, Že jsou oprávněny tento Dodatek

uzavřít a plnit, a že před jeho podpisem měli možnost jej řádně projednat s nezávislými právními a

daňovými poradci a jsou si vědomy skutečností z jeho uzavření vyplývajících. Smluvní strany dále

prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jej neuzavřely v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek, kdy ujednání tohoto Dodatku plně odpovídají dohodě

smluvních stran ve vztahu k podmínkám při plnění předmětu dle Smlouvy a tohoto Dodatku, že si

Dodatek přečetly, porozuměly mu a s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany na důkaz souhlasu a

porozumění shora uvedenému připojují své podpisy níže.

v WA 2%" dnezZ. í. 2020

  Milan Samec - starosta

   
Poradce

 


