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DODATEK č. 3 

 

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb administrátora veřejných 

zakázek  č. 020-OR-ZPR-JRBU-18 

 
Čl. 1 – IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY 

 

Název smlouvy:  Rámcová smlouva o poskytování služeb administrátora veřejných zakázek 

Číslo smlouvy: 020-OR-ZPR-JRBU-18 

 

(dále jen „Rámcová smlouva“) 

 

uzavřená mezi 
  

Objednatel: THERMAL-F, a.s. 
  se sídlem: I.P.Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

  IČ: 25401726 DIČ: CZ25401726  

  Spisová značka: B 813 vedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupený: Ivanem Chadimou, předsedou představenstva a doc. Ing. Jiřím Volfem 

CSc., členem představenstva 
   

 

Poskytovatel: MAZEPPA s.r.o. 
  se sídlem: Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň 

  IČ: 27187039  DIČ: CZ27187039 

Spisová značka: C 23432 vedená u Krajského soudu v Plzni 

  zastoupená: Ing. Michalem Cviklem, jednatelem 

e-mail: xxxxxxxxxx 

tel. xxxxxxxxxx 

č. účtu: 4332700001/5500 

 

(dále společně jako „Smluvní strany“) 

 

Čl. 2 - PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

Předmětem dodatku k Rámcové smlouvě je administrace zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „zákon“ nebo „ZZVZ“) na zakázku 

Oprava garáží Hotelu Thermal – stavební 

práce 
Zakázka vychází z bodů IV.14 a IV.14 Investorského programu – TZI. Výstupem bude výběr 

zhotovitele stavby dle zhotovitelem navržených a dojednaných PD. 

Čl. 3 – SPECIFIKACE SLUŽEB 

Poskytovatel bude pro Objednatele zajišťovat vedle obecných povinností plynoucích z Rámcové 

smlouvy výkon činností, které jsou specifikovány v příloze č.1 Rámcové smlouvy v bodě 1. 

Otevřené řízení a Jednací řízení s uveřejněním. 
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Čl.  3 - ČAS PLNĚNÍ 

Poskytovatel bude činnosti dle čl. 2 provádět od doby účinnosti tohoto dodatku č. 3 do 

předání veškeré dokumentace z veřejné zakázky Objednateli.  

Poskytovatel současně poskytne součinnost při příp. kontrolní a auditní činnosti 

oprávněných institucí v době realizace projektu, tj. příprava potřebných dokumentů pro kontrolu, 

účast při realizaci kontroly, příprava příp. vysvětlení a stanovisek apod. Tyto činnosti jsou součástí 

ceny za administraci jednotlivých zadávacích řízení (ceny za poskytování Služeb) a výslovně se 

uvádí, že tyto činnosti nespadají do kategorie Konzultací.  

 

Čl. 4  

CENA A ZPŮSOB ZAPLACENÍ 

Cena za Služby dle tohoto dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě je ujednána v celkové výši: 

Činnost cena bez DPH 

Administrace veřejné zakázky xxxxxxxxxx,- Kč 

(DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění) 

Fakturace a způsob placení se dále řídí ustanoveními Čl. IV – Cena a způsob zaplacení uvedenými 

v Rámcové smlouvě. 

Čl. 5  

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Povinnosti vyplývající pro Poskytovatele a Objednatele jsou definovány v Rámcové smlouvě 

Čl. 6 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dodatek lze změnit jen písemnými dodatky. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, 

Poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, porozumění obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují 

oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Smluvní strany označují za obchodní tajemství cenu za poskytování služeb. Ke zveřejnění tohoto 

dodatku je povinen Objednatel. 

 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Objednatel      Poskytovatel 

V Karlových Varech dne       

 

 

 

 

-------------------------------------------- ------------------------------------------ 

THERMAL-F, a.s. MAZEPPA s.r.o. 

Ivan Chadima, předseda představenstva Ing. Michal Cvikl 

doc. Ing. Jiří Volf CSc., člen představenstva jednatel 


