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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Průvodní list smlouvy
Číslo smlouvy/dodatku:
JD smlouvy z Registru

SNIL 2019/049/1

MP12X0¢ ML57E

smluv (v případě dodatku):

8277519

Usneseni RMČ/ZMČ č.

R-86-027-20

Druh smlouvy:

Příkazni smlouva

Předmět smlouvy:

,,Nová Radnice Prahy 12 - TDS"

Smluvní partner:

STlS stavební a inženýrská spoleČnost, s.r.o., Nad lesním
divadlem 1318/21, 14200 Praha
® statutámím orgánem
zmocněncem na základě přiložené plné moci

Smlouva podepsána
Komentář:

přiloženo včetně příloh

®

Dodatek č. l k příkazni smlouvě na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem ,,Nová Radnice Prahy 12 - TDS", byl schválen
usnesením č. R-86-027-20 ze dne 08.09.2020

Zveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz)

Ano

Zveřejnění zámě'u (§ 36 odst. 1 z. 13 1/2000 Sb., o hlavním městč Praze) na úřední desce:
č.j.

Ne ®

Ano [J

Hrazeno z ORj:

13

Předběžná řídící kontrola

Jméno

Datu

Příkazce operace:

Ing. jin' veselý

19Ĺ'\

Správce rozpočtu:

Iveta Pospišilová

Garantující odbor:

Odb. inv. a správy maj.

E

<1?j'L?

Datum

Za plnění smlouvy
zodpovídá:

In,. jin' Veselý

Předkládá k podpisuj
nositel úkolu:

Ing. Jiři Veselý

Za správnosť zodpovídá:

Mgr Pavel Ledvina

Na vědomí:

do

Položka:

Jméno

Originály smlouvy
uloženy:

Od

I

Bjj
'
16.09.

-

® Odbor investic a správy majetku
® Kancelář tajemníka

-

® Ekonomický odbor (v případě finanční
[J Odbor, z jehož ORJ je čerpáno -

(v připadě, že je orj jiné než garantujícího odboru

Ip'
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁST1

USNESENÍ
Č. R-86-027-20
ze dne 8.9.2020

,,Nová radnice Prahy 12" - TDS - dodatek Č. l ke smlouvě o dílo
Rada městské části
l .

schvaluje
dodatek č. l k příkazni smlouvě ze dne 02.05.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvein
.,Nová radnice Prahy 12 - TDS" se společností STIS stavební a inženýrská spoIečnost, s.r.o., IČO:
62582933, se sídlem Národní 138/10, ] 10 00 Praha l. Předmětem dodatku je prodloužení výkonu
technického dozoru stavebníka pro investiční akci ,,Nová radnice Prahy 12" o 5 kalendářnich měsíců
za smluvni cenu výši 675.000 KČ bez DPH.
Viz příloha tohoto usneseni

2.

ukládá
2.1.

Ing. Jiřímu Veselému, vedoucímu odboru investic a správy majetku

2.1.1.

předložit dodatek č. 1 dle bodu 1. tohoto usneseni k podpisu společnosti STIS stavební a
inženýrská společnost, s.r.o
Termín: 14.9.2020

2.1.2.

předložit dodatek č. l dle bodu l. tohoto usneseni k podpisu Mgr. Janu Adamcovi starostovi
Termín: 21.9.2020

Poměr hlasů:

6 pro

O proti

l se zdržel

O mimo místnost

Mgr. Jan Adamec
starosta
Mgr. jan Adamec
9.9.2020 11:10

r "L-

Ing. vojtěch Kos, MBA
l. místostarosta
r

Ing. vojtěch Kds, MBA

L-

~

9.9.2020 09:44

Předkladatel:
Zpracovatel
Na vědomi:
Tisk:

Petr Šuľa - místostarosta
Ing. jin veselý - vedoucí odboru investic a správy n]ajetku, Mgr. Daniela Černá vedoucí oddělení investic OIM, Mgr. Pavel Ledvina, Odbor investic a správy majetku
Ing. Jiřimu Veselému - vedoucimu odboru investic a správy majetku, Mgr. Daniele Černé
- vedoucí oddělení investic OIM
R-08170A

SML 2019/049/1

Dodatek č. 1 k příkaznI smlouvě ze dne 02.05.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu
s názvem ,,Nová Radnice Prahy 12 - TDS"
Smluvní strany
městská část Praha 12
se sIdlem: Praha 4 - Modřany, PIsková 830/25, PSČ: 143 00
IČO: 00231151, DIČ: CZ00231151
zastoupená Mgr. janem Adamcem, starostou
(dále jen ,,Příkazce")
a

STlS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
se sídlem: Nad lesnim divadlem 1318/21, Braník, 142 00 Praha 4
IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933
zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33493
zastoupená Ing. jiřim Fraňkem, jednatelem
(dále jen ,,PřIkazník")

(dále jen ,,Smluvni strany")
uzavřely niže uvedeného dne, měsice a roku tento dodatek č. 1 k přikazni smlouvě ze dne 2. 5. 2019

(dále jen ,,dodatek")
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 přikazní smlouvu (dále jen ,,PřIkazní smlouva"),
jejímž předmětem byl závazek PřIkaznIka zajistit osobné pro Přikazce jeho jménem a za
úplatu výkon části práv a povinností Příkazce jako Investora v souladu se zněním
Smlouvy o dilo na výstavbu nové radnice Přikazce ze dne 15. 9. 2017 (dále jen ,,Smlouva
o dilo") v rozsahu vymezeném PřIkaznI smlouvou, a to v roli TOS (Technický dozor
investora - pojem definován ve Smlouvě o dílo) a dále závazek přikazce zaplatit
PřIkazníkovi za výkon jeho Činnosti Odměnu (specifikovanou zejména v ČI. 7 PřIkaznI
smlouvy).

1.2

Příkazni smlouva byla uzavřena na základě zadávaciho řizenI na veřejnou zakázku
malého rozsahu, zadaného dle směrnice Rady městské části Praha 12 č. 2/2017, v rámci
kterého byla nabídka PřIkaznIka vyhodnocena jako nejvýhodnějši.

1.3

Odměna PřIkaznIka byla v PřIkaznI smlouvě (konkrétně v čl. 7 PřIkaznI smlouvy)
smluvnimi stranami dohodnuta ve výši 1 997 000,- KČ bez DPH.

1.4

PřIkaznI smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do úplného odstraněni drobných
vad a nedodělků, nebránIcIch užÍvání dila ve smyslu Smlouvy o dílo nebo do vyčerpání
Odměny dle příkazni smlouvy ve výši, která je rovna finančnimu limitu stanovenému pro
veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto skutečností nastane
dříve (odst. 9.2 PřIkaznI smlouvy).

1.5

Vzhledem k tomu, že dílo špecifikované ve Smlouvě o dílo, ke kterému se vztahovalo
prováděni činností TOS PřIkaznIkem na základě PřIkazni smlouvy, nebylo zhotoveno
a předáno Příkazci vtermínech dohodnutých ve Smlouvě o dílo, z důvodu posunu
termínu realizace díla. S ohledem na tyto okolnosti se Smluvni strany dohodly na
uzavřeni tohoto dodatku, jehož předmětem je zajištěni plnění výkonu tos při realizaci
stavby ,,Nová Radnice Prahy 12'°.
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2.

PŘEDMĚT dodatku
2.1

Přikaznik se zavazuje postupovat při plněni jeho povinností vyp|ývajÍcÍch z tohoto
dodatku dle pokynú Příkazce a Správce stavby a dle lhůt a dalších časových úseků,
sta novených dodatkem
Ke dni podpisu této příkaznI smlouvy se předpokládá nás|edujÍcÍ harmonogram postupu

stavby:
výkon tos po dobu dokončení stavby (HSV, PSY, TZB, vytápěni,
chlazeni, VZT, elektro SIL/SLA, venkovní objekty, infrastruktura, v délce trvání 5
povrchy, vC. kolaudace, kontrol, zkoušek a uvedeni do provozu

2.2

měsíců

Obě smluvni strany se dohodly na zahájení činnosti PřIkaznIka ihned po podpisu tohoto
dodatku, nejdříve však po vyčerpáni finančního plněni dle přIkazní smlouvy ze dne
02.05.2019.

ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

3.

3.1

Odměna PřIkaznIka byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 675.000,- KČ bez DPH
(dále jen ,,Odměna"). K uvedené částce bude dopočtena DPH podle předpisů platných v
dobé vzniku zdanitelného plnění (v dobé podpisu přIkazní smlouvy 21 %).

3.2

Cena za jednotlivé Činnosti je stanovena takto:
Cena za výkon tos po dobu dokončení stavby (HSV, PSY, TZBi 675.000 KČ bez
vytápění, chlazeni, VZT, elektro SIL/SLA, venkovni objektyl dph
infrastruktura, povrchy, VC. kolaudace, kontrol, zkoušek
a uvedení do provozu

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.

4.1

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem
poslední smluvni strany.

4.2

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou (3) stejnopisech, z nichž jeden obdrží Přikazník
a jeden Příkazce.

4.3

Smluvní strany shodně prohlašujI, že tento dodatek není uzavřena za nápadné
nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy.

4.4

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

4.5

Zveřejnění této dohody ve veřejném registru smluv zajisti Příkazce.

Příkazce
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STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.

cc, 5Ĺdl USĹd
" ""
Městská část praha 12

l ")g. jiři Franěk, jednatel

Doložka

dlo § 43 zákona č, 131/200C šíj.- ej
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clsvědčujl, že t$tlj
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_9) "v"ř'jněna na ůředni desce ůřaCu miktskó
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STlSstavebnia inženýrská spdetnost, 5,ľ,O.
Nad lesním divadlem 1318/21
142 00 Praha4 -Branik
1(: 62582933
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