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Dodatek č. 1 ke smlouvě 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 
Sídlo:  Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha 
jednající/zástupce: Mgr. Pavel Kopečný 
IČ: 47611863 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Z + M Partner, spol. s r.o. 
sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
zastoupená: xxx, jednatelem 
IČ: 26843935 
DIČ: CZ699003336 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340, 
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách: 

1. Tímto dodatkem se mění čl. III, bod 2c a 2d a to následovně:

c. částka za zpracování Studie proveditelnosti 2. část (finální verze Studie proveditelnosti
zahrnující všechny úpravy a dopracování dle požadavků Poskytovatele dotace) činí 70%
z částky vypočtené jako rozdíl mezi cenou za předmět Smlouvy dle bodu 1 tohoto článku
Smlouvy a součtem ceny díla, jak je tato uvedena v tomto článku Smlouvy pod bodem 2,
položkami a., b., e. Dílčí plnění za zpracování Studie proveditelnosti 2. část bude
fakturováno na základě předávacího protokolu. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována
Objednateli na základě Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 14-ti
pracovních dní od data ukončení procesu hodnocení žádosti o podporu a výběru projektů;

d. částka za realizaci výběrových řízení/veřejných zakázek činí 30% z částky vypočtené jako
rozdíl mezi cenou za předmět Smlouvy dle bodu 1 tohoto článku Smlouvy a součtem ceny
díla, jak je tato uvedena v tomto článku Smlouvy pod bodem 2, položkami a., b., e. Nárok
na úhradu částky za realizaci výběrových řízení/veřejných zakázek vzniká Zpracovateli
v případě, že realizovaná výběrová řízení/veřejné zakázky budou ukončeny uzavřením
smlouvy na dodávky/služby/stavební práce. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována
Objednateli na základě Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 14-ti
pracovních dnů ode dne, kdy byla všechna výběrová řízení/veřejné zakázky ukončeny
uzavřením smlouvy;

2.
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Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních 
stran. 
Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.   

Místo a datum: Praha, 1. 3. 2021 
Objednatel:             Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 
Jméno a příjmení:  Mgr. Pavel Kopečný 

____________________________________
Podpis 

Místo a datum: Ostrava, 1. 3. 2021 
Zpracovatel:    Z + M Partner spol. s r.o. 
Jméno a příjmení: xxx, jednatel 

____________________________________
Podpis  


