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DODATEK č. 1

ke smlouvě příkazní o poskytování odborných služeb

„Most, B 052 Na Slatinách výkon TDI a BOZP při opravě mostu"

číslo smlouvy Příkazce: A/3/1 9/41

I.

Smluvní strany

1. Příkazce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1 Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Příkazce na

základě pověření uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda

představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů, Ing.

Pavel Novák řídící technik stavební údržby

dále také jako „Příkazce"

2. Příkazník:

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

C 235748

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.:

zastoupena: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem společnosti

e-mail:

tel: +420 775 427 700

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Tomáš Zikmund

e-mail:

email pro účely fakturace:

dále také jako „Příkazník"

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") ke

Smlouvě příkazní č. A/3/1 9/41 ze dne 11.3.2019 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany

se tímto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena za Příkaz),.

Odůvodnění víceprací:

Před předáním staveniště byla na stavbě „B052 oprava mostu Na Slatinách" při místním

šetření zjištěna kolize objektu B052 s vedením vodovodu (litina z roku cca 1930). Správce
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vodovodu, společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen ,,„PVK“), požadovala

přeložení kolizního vedení s tím, že bez přeložky vodovodu není možné zahájit práce na

daném objektu. Vynucenou přeložkou došlo k posunu zahájení díla o 60 dnů. V rámci této

přeložky provedl Příkazník vícepráce spočívající v technickém dozoru stavebníka a výkonu

koordinátora BOZP.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 Smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) jak je dále

uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena za příkaz)

Čl. III. odst. 1. Smlouvy se v části vyčíslení ceny mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:

1.

180 180,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 124 740,00 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 304 920,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

Čl. IV. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 následujícího znění:1.

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) dále jen „Elektronická faktura1'. Smluvní strany sjednávají, že

věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude

zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Příkazník je povinen doručit Příkazci fakturu

elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu:

Zaslání Elektronické faktury Příkazníkem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v

předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Příkazník povinen využít

pouze e-mailovou adresu Příkazníka uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání

Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či

Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou

elektronickou pečetí Příkazníka. Elektronická faktura musí být Příkazci zaslána vždy ve

formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury,
které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Příkazci pouze ve formátech RTF,

PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na

kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný
certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů

certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li
takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura
odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Příkazníka uvedené pro tento účel ve

Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v

četnosti 1 e-mail 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v
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samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Příkazci Elektronická

faktura, zavazuje se Příkazník nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

Příkazník je povinen odeslat Příkazci fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti

(5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy,

která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

3. 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), zajistí Příkazce.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příkazce i Příkazník

obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití

uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou

zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 Rozpis víceprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim

známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz

připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.: Za

Ing. František Benč, Ph.D,

jednatel společnosti

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva
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Vyřizuje: Bc. Tomáš Zikmund

E-mail:

Tel.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

Staré město

Praha 1, 110 00

V Liberci dne 13.7.2021

Věc

Kalkulace dodatku na zajištění výkonu TDI koordinátora BOZP pro akci: „B 052 Na Slatinách

výkon TDI a BOZP při opravě mostu“

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit kalkulaci dodatku na zajištění výkonu koordinátora BOZP stavebníka pro

akci: „B 052 Na Slatinách výkon TDI a BOZP při opravě mostu“

Předmět plnění:

B 052 Na Slatinách výkon TDI a BOZP při opravě mostu

Činnost Počet dní

v týdnu

Cena/hod. Cena celkemPočet

týdnů

nad Sod

Počet

hodin

Počet

týdnů

Sod

4 660TDI 13 3

KOO BOZP 3 3 66013

124 740,00Celkem bez DPH

Kč

26 195,40 KčDPH 21%

150 935,40 KčCelkem vč. DPH

Odpovědným zaměstnancem pro pracovní styk s příkazníkem:

Ve věcech smluvních:

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel,

Ve věcech technických

Bc. Tomáš Zikmund, +

S pozdravem,

Bc. Tomáš Zikmund

vedoucí divize TDS Liberec

IBR Consulting, s. r. o.

Vysočany

tel./fax

e-mail:

www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

Obchodní rejstřík: Městský soud

v Praze, oddíl C, vložka 235748


