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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka v souvislosti s veřejnou zakázkou na akci „Stavební úpravy části 2.NP, 3.NP, 4.NP objektu B bývalé menzy ČVUT (dnes CIIRC) označené jako „plochy vyjmuté“

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)


Příkazce:	ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	
zastoupený:	doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor
sídlo:	Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6		
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:			xxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 		xxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx 
IČ:				68407700
DIČ:			CZ68407700
telefon:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
fakturační adresa:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zadavatel“ nebo „příkazce“)

a

Příkazník:			NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
jednající:			Ing. Vítězslav Hurník, jednatel
sídlo:				Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 
IČ:				15270041 
DIČ: 				CZ15270041 		
Zápis v OR:	společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 1398 

(dále jen „uchazeč“ nebo „příkazník“, společně také jako „smluvní strany“)
I.
Preambule a účel smlouvy

	Příkazce je investorem projektu „stavební úpravy části 2.NP, 3.NP, 4.NP objektu B bývalé menzy ČVUT (dnes CIIRC), označeného jako „plochy vyjmuté“, prováděného na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2017 a prováděného v lokalitě staveniště na ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6, Dejvice (dále jen „stavba“) a to mezi investorem a– zhotovitelem - xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „zhotovitel“). Stavba je realizována dle projektové dokumentace vyhotovené společností xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále jen „projektová dokumentace“).
	Smluvní vztah mezi smluvními stranami vznikl na základě jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „stavební úpravy části 2.NP, 3.NP, 4.NP objektu B bývalé menzy ČVUT (dnes CIIRC) označené jako plochy vyjmuté - technický dozor investora“.
	Příkazce a příkazník uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“).
	Účelem této smlouvy je splnění zákonné a smluvní povinnosti příkazce z hlediska realizace díla – stavby, kterou je zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby (dále jen „TDI“) a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí stavby.
	Smluvní strany prohlašují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou výhradně skutečnosti, pro které byl prodloužen termín dokončení stavby.

Smluvní strany pro předcházení výkladovým různicím v budoucnu prohlašují, že je jim známa skutečnost, že závazek založený původní příkazní smlouvou, a ve znění této smlouvy, zaniká především svým splněním, a nikoliv předpokládanou dobou výstavby uvedenou v původní příkazní smlouvě v jejím čl. V. bodu 2.

II.
Obsah závazku

Na základě shora uvedených skutečností se mění a doplňuje původní příkazní smlouva následovně:
	Čl. VI. bod 1. se ve větě první za dvojtečkou mění následovně: Úplata za činnost TDI pro stavbu ve znění původní smlouvy o dílo. Za poslední zkratku Kč se doplňuje nový odstavec: Úplata za činnost TDI ve znění Dodatku č. 1 k smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „stavební úpravy části 2.NP, 3.NP, 4.NP objektu B bývalé menzy ČVUT (dnes CIIRC) označené jako plochy vyjmuté - technický dozor investora“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.11.2017 je sjednána s ohledem na předpokládaný i nepředpokládaný (tj. vzniklý na základě skutečností, jež nemohl příkazce (zadavatel) předvídat) průběh výstavby díla výhradně s ohledem na kalkulaci nabídkové ceny. Kalkulace nabídkové ceny je uvedena souběžně s Přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást (dále také „Příloha A smlouvy“). Úplata bude dle Přílohy A smlouvy nově poskytována buď na základě jednotkových cen jednotlivých úkonů TDI stanovených v příloze A smlouvy a skutečně provedených příkazníkem od doby účinnosti této smlouvy (tj. Dodatku č. 1 k původní příkazní smlouvě), nebo na základě podrobné kalkulace nabídkové ceny, tj. předpokládaného rozsahu i činnosti příkazníka, stanovené v Příloze A smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková úplata příkazce za činnost příkazníka dle Přílohy č. 1 a Přílohy A Smlouvy však nebude v souhrnu vyšší než 720 000,- Kč (slovy sedmsetdvacettisíc korun českých) bez DPH.

Úplata za činnost TDI dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. A činí:
Cena bez DPH		719 925 Kč
DPH [21]%		   	151 184 Kč
Cena s DPH			871 109 Kč

III. Narovnání

	Smluvní strany prohlašují a není mezi nimi sporu o skutečnosti, že pokud bylo plnění příkazníka vůči příkazci poskytováno v odlišném rozsahu oproti Příloze č. 1 původní příkazní smlouvy, byl odlišný rozsah plnění způsoben dodatečnými stavebními pracemi prováděnými na stavbě. Úplata za plnění mezi příkazcem a příkazníkem však byla poskytována dle jednotkových cen stanovených v příloze č. 1 původní příkazní smlouvy.

Smluvní strany dále prohlašují, že vzhledem ke skutečnosti, že doposud nedošlo k dokončení stavby, nenastala v době uzavření tohoto dodatku Dokončovací fáze, předvídaná Přílohou č. 1 původní smlouvy o dílo, avšak prostředky alokované na úhradu dokončovací fáze byly zčásti užity příkazcem k úhradě činností příkazníka vyvolaných a způsobených dodatečnými stavebními pracemi prováděnými na stavbě v rámci Realizační fáze.



IV.
Závěrečná ujednání
Veškerá ustanovení původní příkazní smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. Pokud není ve smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli vzájemné nároky smluvních stran musí být uplatněny druhé straně písemně.
Jednotlivé listy dodatku č. 1 a příloh jsou spojeny způsobem, který vylučuje nerozpoznatelné rozpojení.
Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku č. 1 včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a uzavírají jej na základě svobodné vůle.
Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.
Součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy: Příloha A: Cenová kalkulace – doplnění.




V Praze dne:      		V Praze dne: 






Příkazce 							Příkazník




Příloha č. 1: Podrobná kalkulace nabídkové ceny.



Příloha č. 1 – kalkulace ceny

přechodné období               3 měsíce
 
hod
hzs
celkem
Poznámka
 

TDS 
3 měsíce * 4,35 týdne/měs
 
 

vedoucí týmu
456,75
300
137 025
týdně hodin: 
35

 
 
celkem
 137 025 Kč 
 
 
realizace vyňatých prosor               4 měsíce
TDS 
8 měsíců * 4,35 týdne/měs
 
 

vedoucí týmu
1 218
300
365 400
týdně hodin: 
35

specialista 
522
200
104 400
týdně hodin: 
15

cenař
278,4
200
55 680
týdně hodin: 
8

 
 
celkem
          525 480 Kč 
 
 
dokončovací fáze 2 měsíce
TDS 
2 měsíce * 4,35 týdne/měs
 
 

vedoucí týmu
174
300
52 200
týdně hodin: 
20

cenař
26,1
200
5 220
týdně hodin: 
3

 
 
celkem
 57 420 Kč 
 
 


