PRA
PRA
PRA
PRA

n

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční

MHMPXPÍHHLAX

Odděleni technické vybavenosti

Č. j.: MFLMP 713262/2022

Stejnopis č. 1

Sp. zn.; MHMP 1278870/2021
Dodatek č.l k objednávce
ke stavbě č. 40741 TV Zahradní město, etapa 0006 Zabezpečení svahů Chaloupky
Číslo zakázky: INV/OB/1266/21
Číslo objednávky: OBJ/LNY721/08/00272/2021
Kontrolní číslo: K14679177415
OBJEDNATEL:
Hlavni město Praha
se sidlcm: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha I
IČO: 0006458 L
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petr Kalina. MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel")
DODAVATEL:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sc sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
DS: 4qfgxx3
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901; registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném zněni
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1930
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
zastoupen: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
(dále jen „Dodavatel")

Smluvní strany se v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního
města Prahy, (Hlava II., odst.I, bod b) dohodly na tomto znění dodatku objednávky.
Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha 1
Pracovišti: VySchradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
l£-mail: posiafnpraha.eu. ID DS: 48ia97h

I.
Předmět Dodatku č.l
Vzhledem ktomu, že došlo k prodloužení předpokládané doby realizace stavby specifikované
v fil. I. odst. 2 a) objednávky, dochází k prodlouženi doby výkonu funkce TDS při realizaci stavby
z původních 3 měsíců na 10 měsíců. Doba realizace stavby byla dodatky smluv o dílo se
zhotovitelem prodloužena do 30.6.2022, tj. o 7 měsíců. Tím dochází k navýšení ceny za výkon
TDS na stavbě.
Předmět objednávky zůstává beze změny.

n.
ČI. lil. Objednávky se mění a nově zní takto:
Cena
Původni cena dle objednávky

Základní cena
149 4Q0.QQ Kč

DPH
31 374,00 Kč

Cena s DPH
180 774,00 Kč

NavýSeni ceny dle Dodatku č. I

328 680.00 Kč

397 702,80 Kč

Nová cena dle Dodatku ě. 1

478 080,00 Kč

69 022,80 Kč
100 396,80 Kč

578 476,80 Kč

Cena za bod a) předmětu plnění je 80% z celkové ceny.
Cena za bod b) předmětu plnění je 10% z celkové ceny.
Cena za bod c) předmětu plnění je 10% z celkové ceny.
Ostatní ustanoveni Objednávky zůstávají beze změny v platnosti.
III.
Závěrečná ustanoveni
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.l byl veden v evidenci C'ES,
tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č.l, datum jejího podpisu a text
tohoto Dodatku č.l. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.l
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve zněni pozdějších předpisů, a uděluji svolení k jejímu užití a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.l obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávaji
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve zněni pozdějších předpisů,
a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zjiění
pozdějších předpisů, berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci obsažených v tomto Dodatku
Č.l žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto Dodatku č.l dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajisti Objednatel.

5. Vc věcech souvisejících s plněním podle tohoto Dodatku č.l je za Objednatele oprávněn jednat
ve věcech technických Ing. Ivo Freimann vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní
osobou je Ing. Radek Růžička (technik), email Radek.Ruzicka@praha.eu, 236004695.
6. Tento Dodatek č.l je vyhotovena vc 3 stejnopisech, přičemž dodavatel obdrží jedno pare a
objednatel dvě paré. Dodavatel je povinen be/. zbytečného odkladu vrátit zpět dvě paré
objednateli, který zajistí uveřejněni Dodatku ě.l v RS MVČR.
7. V souladu s přílohou č.l k usnesení Rady HMP č.557 ze dne 14.3.2022 k návrhu na svěření
ncvyhra/cných pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku
č.l v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Interně pro pracovníky MHMP- 1NV:
Dodatek ě.l byl zaregistrován v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVCR

