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Stejnopis č. J

Dodatek č. 15 

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

na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 5b.,
(uzavřené dne 3. 3. 2014)

Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic 
etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernícká, část 02 Nad rybníkem

meze

Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: Ing. Karlem Frajerem, ředitelem odboru
strategických investic MHJVIP 
IČ: 00064 581 DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

fax: +420 236 007 027 
(dále jen „mandant"}

0

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 bankovní

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 1398 
fax:+420 222 511808 
(dále jen „mandatář")

takto:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře, za kterou bude 
prováděna na stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 
Dolnopočernícká, část 02 Nad rybníkem, činnost mandatáře, v souladu s mandátní smlouvou č. 
MAN/21/09/006307/2014 (dále v textu jen „Smlouva").

Článek II.
Specifikace stavbv

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

Stavba č, 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, 
etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernícká, část 02 Nad rybníkem

i
Místem stavby je Praha (dále v textu jen „Stavba")
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2. Kategorie stavby dle Tabulky pro stanoveni ceny, která je přílohou č. 2 Smlouvy: 5

3. Dodavatel Stavby:

Společnost Skanska
zastoupená vedoucím společníkem Skanska a.s.
se sídlem:
IČO:
a společníkem Skanska SK a.s., organizační složka

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
485 51 236

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
262 71 303

se sídlem: 
IČO:

Článek III.
Odměna mandatáře

39.167.636,00 Kč bez DPH1. Investiční náklady Stavby:

2. Výpočet odměny za výkon činností koordinátora celkem:

A) Investiční náklady Stavby:

B) Koeficient stanovený dle přílohy č. 2 Smlouvy v %:
Cena plnění za konkrétní stavbu (= A/100 x B):

39.167.636,00 Kč

0,76
297.674,00 Kč

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

297.674,00 KčOdměna bez DPH

62.511,54 KčDPH v zák. stanovené výši

Odměna včetně DPH 360.185,54 Kč

(Dále v dodatku jen „Odměna")

4. Odměna za jedno čtvrtletí vypočítaná jako podíl celkové ceny a počtem čtvrtletí uvedeného v čl. 
IV. odst. 1. bod 1.3:

Bez DPH-74.418,50 Kč

5. Odměna bude fakturována čtvrtletně a to k 31.3., 30.6., 30.9. a ke dni kolaudace stavby.

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

Článek IV. 
Doba plněni

1. Stanovení doby/term inu po kterou bude Mandatář vykonávat na Stavbě činnost specifikovanou 
Smlouvou:
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1.1 Termín zahájeni Stavby/činnosti bude upřesněn na základě Zadávacího listu stavby, který 
je přílohou č. 3 Mandátní smlouvy.

1.2. Doba plnění dle smlouvy se zhotovitelem díla: 10 měsíců

1.3. Doba činnosti BOZP: 4 čtvrtletí

Článek v. 
Ostatní ujednání

L Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž mandant obdrží 6 vyhotoveni a mandatář obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci CES, tj. v 
centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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) zajistí hl. m. Praha

5. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je 
projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tisně či nápadně nevýhodných podminek. Na 
důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

7. V souladu s §43, odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto Hlavní mésto Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila 
Rada hlavního města Prahy usnesením č. 240 ze dne 7.2.2017.
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