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Dodatek č. 34 

K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ
č. MAN/21/09/006307/2014

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)

Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 - Podhoří

mezi:

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01
zastoupena: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního MHMP 
IČ: 00064 581
DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném 
bankovníspojeni: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
(dále jen „mandant")

zněni

a
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

Se sídlem Praha 2, Perucká 61/13, PSČ 120 00 Zastoupená:
Ing. Vítězslavem Hurníkem, jednatelem společnosti 
IČ:15270041
DIČ: CZ15270041 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH bankovníspojeni: 
UniCredit BankCzech Republicand Slovakia,a.s., 
číslo účtu: 32472002/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398 
(dále jen „mandatář")

takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáre, za kterou bude 
prováděna na stavbě č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002-Podhoří, činnost 
mandatáře, v souladu s mandátní smlouvou č. MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva").

Článek II.
Specifikace stavby

1. Číslo, názeva místo stavby, číslo a název etapy ev. číslo a názevčásti:

Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou, etapa 0002 - Podhoří 
Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba")
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2, Kategorie stavby dleTabulky pro stanovemceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: 
Dopravní stavby

Dodavatel Stavby: HES stavební s.r.o, 

IČO: 28143213 

DIČ:C228143213

Zelený pruh 9S / 97, 140 00 Praha 4-Braníkse sídlem:

Článek lil.
Odměna mandatáře

1. Investiční náklady Stavby 28486 200,19 KČbe2DPH

2. Výpočet odměny za výkon Činnosti koordinátora celkem:

A) Investiční náklady Stavby: 28 486 200,19 KČ be2 DPH

B) Koeficientstanovenýdle přílohy č. 2 Smlouvy v%:

3. Celková cena za poskytnuté služby mandatářem související se Stavbou je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná ato ve výši:

Odména bez DPH 165 220,* Kč

DPHvzák stanovené výší
34 696,20 Kč

Odména včetně DPH 199 916,20 Kč

(Dále v dodatku jen „Odména")

4. Odména za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtu čtvrtletí 
uvedeného v čl. IV. odst. 1. bod 1.3:
Bez DPH-41 305,- Kč

5. Odména bude fakturovánačtvrtletné ato k 30. 9 a 31 12 roku 2020 a 31. 3 roku 2021 Poslední 
faktura bude vystavena ke dm kolaudace stavby.

6. V případě přerušení Stavby, bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny a vypracován 
dodatek, který zpřesni způsob odměny mandatáře v návaznosti na předpokládaný další vývoj 
realizace Stavby



Článek IV.
Doba olněni

1, Stanoveni doby/termm j po kterou bude Mandatař vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou 
Smlouvou.

1.1 Termín zahájeníStavby/činnosti budeupřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který 
je přílohou Č. 1 Dodatku.

1.2 Doba plněnidle smlouvyse zhotovíte lem díla: 8 měsíců

1.3 Doba Čí n nosti B02P 4 čtvrtletí

ČlánekV.
Ostatní uiednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanoveni Smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem dotčena, zůstávají be2e změny v platností.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž mandantobdrži6vyhotovenía mandatářobdrží lvyhotovení.

3. Tento dodatek nabýva platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
(posledníz nich).

4. Tento Dodateknabývá účinnostidnem jejího uveřejněn i této Smlouvy v registru smluv dle 2ákona Č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluva o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
zvláštních podmínkách účínnostínékterých smluv, uveřejňovánítéchto smluvao registraci smluv 
(zákon o registraci smluv), v platném znění, zajisti mandant.

6. Smluvní strany výslovně souhlasi s tim, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. v 
centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text 
tohoto Dodatku. Smluvnístrany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
zněni, a udělují svolení k jejich užítí a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Smluvnístrany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujed návaj ící 
si, že s jejich uvedenim souhlasi. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, ze ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislostíse zpracováním osobních údajů a o volném pohybutéchto údajů ao zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana 
osobních údajů vtomto Dodatku obsažených se řiditimto nařízením.

8. Smluvnístrany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, berou na vědomí,ze mandantje povinným subjektem, aprotentoúčelsisjednávají, že obě 
souhlasi s poskytováním veškerých informaci obsažených vtéto smlouvě žadatelům.



9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a 
dále že tento Dodatek nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Příloha: Zadávací list stavby

V Praze dne V Praze dne

Manda nt Mandatář
i » v i Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav mg. Vítězslav Hurnik
Hurník

Digitálně podepsal 
Ivo Freimann 
Datum: 2020.10.12 
16:23:16 +0200'

Ivo
Datum: 2020.10.09 
13:04:56 +02*00'Freimann

Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením odboru investičního 

Magistrátu hlavního město Praha

Ing.Vítězslav Hurník 
jednatel společnosti 

NOSTA-HERTZspol. s r.o.

Podepsánoelektronicky Pode psáno elektronicky
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Příloha č-1
k Dodatku č. 31 k mandátní smlouvě 
č. MAN/21/09/006307/2014

41341Zadávací list stavby č.

Stavba č. 41341 Rekonstrukce komunikace 
Pod Hrachovkou, etapa 0002 - PodhoříNázev stavby

Místo stavby Praha

Kategorie stavby Dopravní stavba

28 486 200,19 Kč bez DPHInvestiční náklady stavby

Cena za výkon činnosti koordinátora 165 220,- Kč bez DPH

září 2020 / květen 2021Termíny zahájení / ukončení stavby

Délka trvání stavby (v měsících) 8

30.9.2020, 31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021,
Splátkový kalendář

Zhotovitel stavby HES stavební s.r.o.

Koordinátor BOZP:

Zhotovitel:

cí

Kontakty

Investor- INVMHMP:

Petr, Hankovec, Ing.

Ing. arch. Miroslav Kopáček
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TDI:

á 1170/7, 130 00 Praha 3

Za mandanta Za mandatare

Ing. Digitálně 
podepsallng. 

Vlt6ZSl3V Vítězslav Hurník
Datum: 2020.10.09

Hurník 1305:18+0200

Digitálně 
pode psal Ivo 
Freimann

Ivo
Freimann d^202o.io.i

16:24:04+02'00’

Ing.Vítězslav Hurník 
jednatel společnosti 
NOSTA-HERTZspol, s r.o.

Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením odboru investičního 

Magistrátu hlavního město Praha

Podepsáno elektronicky Podepsáno elektronicky
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