MUROP001BZ7Y

Dodatek č. 4
PřIkazní smlouvy

'"""RŮ'R'Óp001bz7y
,č'. nr to2b

Uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Číslo příkazce:
Číslo přÍkazníka:

01-0-3226-6669/17

na výkon poradenské a konzultačnI činnosti ve věci:

,,PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIC MĚSTA ROZTOKY"
1. Smluvní strany
1.1. Příkazce

Město Roztoky

Adresa:
Zastoupený:
IČ/DIČ:

nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Jan Jakob, starosta města Roztoky
00241610 l CZ00241610

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s.
19-388041369/0800

Technický zástupce:
{dále jen ,,příkazce")
1.2. PřIkaznIk

vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Adresa:
Zastoupený:

Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov

lČl DIČ:

47116901 l CZ47116901

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka Praha 5,
19-1583390227/0100

Technický zástupce:
Tel l fax l email:

257 110 310 l 257 319 398 l kokrment@vrv.cz

(dále jen ,,přIkaznIk")
výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňují
některá ustanovení Příkazní smlouvy s názvem ,,projektový management vodohospodářských investic
města Roztoky" ze dne 19. 4. 2017 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.
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Článek 3. Čas plnění se mění takto:

Příkazník provede svou činnost v nás|edujÍcÍch terminech:
3.1

Zahájeni činností ihned po uzavření příkazní smlouvy a tohoto dodatku, předpoklad v průběhu
ledna 2022, ostatní termíny vychází z tohoto předpokladu.

3.2

Termín dokončení: Činnosti budou poskytovány průběžně dle potřeb a pokynů příkazce
minimálně do 31. 12. 2022.

Článek 4. Cena prací se mění takto:
fakturace
2.1

Kontrola plněni povinností
provozovatele

cena bez PDH

,
ročni

CELKEM za rok 2022

DPH 21%

cena vC. DPH

64 000

13 440

77440

64000,00

13440,00

77440,00

Článek 5. Platební podmínky bod 5.1 se mění takto:

5.1

Cena za výkon činnosti dle bodu 2.1 bude příkaznÍkovi uhrazena na základě platebního
dokladu vystaveného na konci kalendářního roku.

Ostatní ujednání ustanoveni Přikazni smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží
příkazce a dvě vyhotovení obdrží příkazník.

V Roztokách dne

2 O "06- 2022

V Praze dne

Příkazce:

20 -06-2022

PřIkaznIk:
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,iůzvoj A VÝSTAVBA a.s.
NabreZni 4
150 56 Praha 5
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