
ŽUZUUSAZÍODodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č 2019124197

PRO ORGANIZACI SOUTĚŽE o NÁVRH

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA zš v PRAZE-PÍSNICI

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Městská část Praha-Libuš

zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

|č:00231142

DIČ: c200231142

bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu: 29022-2000691349/0800 dále jen „příkazce“

Ing. Markéta Kohoutová

se sídlem K Vinicím 50, 16400 Praha 6 — Nebušice

IČ:86941861

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Markéta Kohoutová

bankovní spojení: mKonto Business

číslo účtu: 670100-2209893785/6210

tel.: _e-mail: info@soutez-o-navrh.cz

dále jen „příkazník"

Dodatek se týká rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v článku |. 0 body 2, 3, 4 a tento článek

nově zní následovně:

Článek |.

Předmět smlouvy

1) Příkazník se zavazuje, že pro příkazce a na jeho účet zařídí níže specifikovanou záležitost,

tedy administrativně zajistit a provést architektonickou soutěž o návrh na PŘÍSTAVBU ZŠ

PÍSNICE a za tím účelem provede požadované činnosti, nebo činnosti, které vyžaduje

povaha obstarávané záležitosti.

2) Příkazník se zavazuje administrativně zajistit jednací řízení bez uveřejnění, které navazuje

na předchozí architektonickou soutěž o návrh. Specifikace závazku příkazníka je následující:

a. příkazník připraví k odeslání zadavatelem výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění

dle podmínek uvedených v Usnesení Zastupitelstva MČ Praha—Libuš č. 28/2020 ze

dne 31.8. 2020.



3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

b. Příkazník jménem zadavatele vyzve do jednacího řízení bez uveřejnění všechny tři

účastníky, kteří byli ocenění v soutěži o návrh.

c. Příkazník jménem zadavatele bude ve výzvě v jednacím řízení bez uveřejnění

požadovat od vyzvaných účastníků náležitosti nabídky dle dokumentů kvýzvě k

JŘBU (krycí list a jeho přílohy, splnění základní a profesní způsobilosti, pojištění atd.)

schválených Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 1922020 ze dne 7.9.2020

d. Příkazník bude formulovat požadavky uvedené ve výzvě kJŘBU ve spolupráci se

zadavatelem a jím jmenovanými experty.

Vjednacím řízení bez uveřejnění budou dojednány smluvní podmínky dle návrhu smlouvy o

díla, která byla součástísoutěžních podkladů uveřejněných na profilu zadavatele. Příkazník

vyzve účastníka k připomínkování návrhu smlouvy před zahájením JŘBU a tyto připomínky

předá zadavateli a externímu právnímu zástupci. Dojednání úpravy smluvních podmínek

není předmětem činnosti příkazníka. Příkazník pouze zajišťuje koordinaci komunikace mezi

zadavatelem, externí právní společností a vyzvaným účastníkem.

Příkazník se bude účastnit jednacího řízení bez uveřejnění v místě sídla zadavatele a pořídí z

něj zápis.

Článek Il. Specifikace závazku příkazníka se upravuje a doplňuje a nově zní čl. ll

následovně:

Článek ||.

Specifikace závazku příkazníka

Podrobná specifikace závazku příkazníka je uvedena v Příloze č. 1 k této smlouvě, která

tvoříjejí nedílnou součást.

Příkazník se zavazuje pro příkazce a na jeho účet zajistit jak organizaci užší architektonické

soutěže o návrh, tak administraci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění.

Příkazník se zavazuje zařídit sjednanou záležitost (administraci jednacího řízení uveřejnění)

nejpozději do 31. 12 2020.

Článek IV. Odměna a platební podmínky se upravují ., takže nově zní čl. IV.

následovně:

Odměna za zařízení sjednané záležitosti je smluvními stranami sjednána ve výši:

165 000,— Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc korun českých) — za administraci soutěže o návrh;

80 000,— Kč (slovy: osmdesát-tisíc-korun-českých — za administraci jednacího řízení bez

uveřejnění

Předpokládaný rozsah činností administrace jednacího řízení bez uveřejnění a sjednaná

předpokládaná odměna:

a. příprava jednacího řízení bez uveřejnění- 70 hodin x 800 Kč - 56 000 Kč

b. jednání a zápis z jednacího řízení bez uveřejnění — 30 hodin x 800 Kč- 24 000 Kč



Příkazník není plátcem DPH.

Uvedená cena v sobě zahrnuje i předpokládané náklady na práci sekretáře PhDr. Markétu

Pražanovou

Odměna dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků příkazníka, včetně inflace, a

dále zahrnuje veškeré škody, které příkazníkovi vzniknou při provádění plnění dle této

smlouvy.

Odměna administrátorovi nezahrnuje následující položky: ceny a odměny pro soutěžící dle

Soutěžního řádu ČKA v platném znění, honorář pro porotce, přezkušovatele, sekretáře,

pověřenou důvěryhodnou osobu a další experty, pronájem jednacího a výstavního sálu

včetně ozvučení a osvětlení, tisk a grafická úprava panelů, plakátů a pozvánek. Veškeré tyto

náklady musí být předem schváleny příkazcem.

Podrobný rozpis finanční odměny za administraci soutěže je uveden v příloze č. 3 k této

smlouvě, která tvoří její nedílnou část. Příkazník je oprávněn fakturovat ve třech krocích.

První část odměny ve výši 69 000,— Kč (slovy šedesát-devět-tisíc—korun českých) po

obstarání všech záležitostí specifikovaných v příloze č. 3 - činnost administrátora - část A -

(115 hodin á sazba 600; Kč/hod) — této smlouvy a poté, co předá příkazci všechny věci,

které za něho převzal, nebo obstaral v souvislosti s jejich obstaráváním.

Druhou část odměny ve výši 96 000,- Kč (devadesát-šest—tisíc-korun českých) je příkazník

oprávněn fakturovat po obstarání všech záležitostí specifikovaných v příloze č. 3 — činnost

administrátora — část B - (160 hodin á sazba 600,— Kč/hod) této smlouvy a poté, co předá

příkazci všechny věci, které za něho převzal, nebo obstaral v souvislosti s jejich

obstaráváním.

Třetí část odměny 80 000,- Kč (slovy: osmdesát-tisíc-korun českých) — za administraci

jednacího řízení bez uveřejnění je příkazník oprávněn fakturovat po obstarání všech

záležitostí specifikovaných v příloze č. 3 — činnost administrátora - část C (100 hodin á sazba

800,- Kč/hod) této smlouvy a poté, co předá příkazci všechny věci, které za něho převzal,

nebo obstaral v souvislosti s jejich obstaráváním.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení příkazci.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejménazl označení osoby příkazníka včetně uvedení

sídla a IČ (DlČ),l označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,I evidenční číslo

faktury a datum vystavení faktury,I rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na

evidenční číslo této smlouvy), den uskutečnění plnění,! označení této smlouvy včetně

uvedení jejího evidenčního čísla, lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána. Kromě náležitostí

uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle

příslušných právních předpisů.

Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle

příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit

příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

Dohodutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje

všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy,

bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který

příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

V případě, že se příkazníkovi nepodaří dosáhnout výsledku vymezeného v článku ||. této

smlouvy, pak mu místo odměny uhradí příkazce pouze náklady, které příkazník v souvislosti s



plněním této smlouvy účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí příkazník příkazci

doložit.

V případě, že se příkazníkovi nepodaří dosáhnout výsledku vymezeného v článku ||. této smlouvy

v důsledku porušenísvých povinností, pak příkazníkovi nenáleží odměna ani úhrada jakýchkoli

nákladů, které příkazník v souvislosti s plněním této smlouvy vynaložil.

3) V ostatních článcích zůstává původní text smlouvy beze změn.

Tento Dodatek schválila Rada města Praha-Libuš na svém zasedání konaném dne 7.9.2020

usnesením č. 192/2020.

V Praze-Libuši dne: V Praze dne:

  
Za příkazníka  a pr| azce

Mgr. Jiří Koubek Ing. Markéta Kohoutová

starosta

  


