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Dodatek č. 1 
v ' ' PRIKAZNI SMLOUVA 

č. PRK/20/05/000557/2018 
"Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0022 Propojovací chodník K Barrandovu" 

Investorské služby a inženýrská činnost k realizaci stavby. 

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

Hlavní město Praha 
sídlem: ll O O I Praha 1. Mariánské náměstí 2 

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru teclmické vybavenosti Magistrátu hl. m. 
Prahy, 

IČO: 00064581 

číslo 

(dále jen "příkazce'·) 

a 

FRAM Consult a.s. 

se sídlem: Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 64948790 

DIČ: CZ 64948790 

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městsk}'m soudem v Praze, oddíl B, vložka B 3682 

zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

bankovní spc>jend: 

č.ú.: 

(dále jen "příkazník") 
tento dodatek č. 1 (dále jen ,.Dodatek") k příkazní smlouvě: 

Článek I. 
Předmět dodatku 

I. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v souladu s článkem VL odst. 1, písm. a) 
příkazní smlouvy a § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016. spočívající v plnění 
inženýrských činností nad rámec příkazní smlouvy. nutných pro řádné zahájení stavby, 
týkající se aktualizace expirovaných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, 
specifikovaných dále v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 
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Článek II. 



l. V souladu s v)'še uvedenou změnou předmětu plnění se mění cena díla specifikovaná 
v článku III., odst. 2 Příkazní smlouvy, takto: 

Cena celkem bez DPH !83 040,- Kč 

DPH 21% 38 438,- Kč 

Cena celkem včetně DPH ! 221 478,- Kč 

Cena víceprací I 41347,14Kč 

DPH i 8 682,90 Kč 

Cena vícepráce celkem včetně DPH i 50 030,04 Kč 

Nová cena bez DPH 224 387,14 Kč 

DPH 47 121.30 Kč 

Nová cena včetně DPH 271 508,44 Kč 

Dle§ 222 odst. 9 zákona č.l34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový 
nárůst související se změnou podle odst. 5 činí 22,58 % a nepřesahuje 30% původní 
hodnoty závazku. 

Článek liL 
Ostatní ujednání 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Příkazní smlouva včetně tohoto Dodatku byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a 
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a 
datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv 
a Registru smluv (zákonu o registru smluv) zajistí hl. město Praha. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář. 

5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněn)'mi zástupci stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že je projevem jejich 

2 



:') L 
i _J\__ 

pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat a 
dále, že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v něm odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace činností vykonávaných nad rámec příkazní smlouvy smlouvy -

vícepráce 

Uzavření tohoto Dodatku je podle Přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 
2017 zcela v kompetenci ředitele odboru. 

PŘÍKAZCE 
Hlavní město Praha 

Podpis:~~~ 
Ing. Martin Vlk 
ředitel odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl. m. Prahy , ~ ( :;: 1--,.. l.fc 
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PŘÍKAZNÍK 
FRAM Consult a.s. 

Podpis: 
Ing. 

HtaM Consult a.s. 



Al«:e: Stavba č-OOSO N Sllvene~. etapa 0022, Propojovací chodník Barrandov 

Věc: činnosti vykonávané společnosti FRAM Consult a.s. nad ramec přikazni smlouvy· vicepráce 

V IÓ<n<• uy;e ""'''"' ok<e b~• '"'" ~JoVOim mó>tom Proha, Wb<"''" te<l>n"kó vvb•o•no<tl ld•le J<n pli • .,oo) • spol•čno!l• FAAM ~on<ult a s 
ldile "'" pilk"ni•l On• 12 3. >Ol" v<avlono pliko1ni smlouvo, tD 4583084 V 1out.Ou s touto smloovou mo oli•>lCe vyloMvot o obst>ťOV" pco 

"'""'" v>.,;Ony n.,bvtnó o obvykl! •nvosto.-..<0 slu!bv '"''"'"" O•nno,t> v'"'""" l<)'pli'v•~cim z ol>ocn,; ,.,,.,nY<O piodp"(i, této '"'"'""~' • 
pli>lo!nycn '"'''""" co10WnuH o'' realira<i uy;, uvedené oko. Vy<kytla >e v!•> ,,d, č•MO>tl, "'' bylo nutoe P"''"' ielt< v pflpr>vn• lá11 ••c. 
.te!l€ p~ zohOjonim ''"~"'· ol>y VliO.c ok" mohla t>ýt "''"""'"'-Tyto C•nnO>tl byly p/ik""""" wlodQy,jny po piik.,nik""' ni<l '""''" 
u,ovfoné oflk>>m ;rntouvv a pliko1nik tyto (,.no"; PIO oilko>oe pcovodl C.n• <lo!eb • lonno>t• I' <pe"fokovan• oll• 

Oddill: Agenda přípravy stavby na Techn1cké spr~vě komunikaci a.s. 
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CW<EM fO oddill i>odono•• • er>do lD h • ~50 K n 

MEliSOUCET 

Odd i I 2: Agenda aktualizace eKpirovaných vyjádřeni dotčených org~nů a ;právců síti případně jejrch požadavkU 

" 

cElKovÁ REKAP'I"iLAC~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ 
Oddíl! ll ooo.oo Kč 

Oddí12 lO 341,14 ~t 

CELKEM 8fZ DPH 41347,14 Kč 
DPH 21% 868UO Kč CELKEM vletně DPH so 0!0,04 Kt 

v""" dne 25.S 2Dl8 

ll >IoJko > •kioili!O-.ni'mi V\'JÓdien•ml 
ll doklady o platWeh oo#otiU 

FMM~onsulto; 

""""'; 42, P""' 3, llO 00 
'"'~•oond '"'"" U Ube~lei>oo,.ovocu 6111_ P""' a, 18000 
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