Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. O2PT-004964, ze dne 28.04.2017
na realizaci zakázky
„Dl, DO, D5 úsek výstavby dálnice ZP Technická asistence v průběhu procesovánf
změn staveb“
ISPROFIN 500 155 0005
—

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
Ing. Michal Hrdlička, vedoucí UVD, DO, Dl ‚DS

(dále jen „Objednatelem“) na jedné straně
a společností

APIS CONTRACT MANAGEMENT
zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -Michle
se sídlem:
61853267
iČo:
CZ6J 853267
DIČ:
Ing. Karel Nejedlý, jednatel
zastoupenou:
-

(dále jen „Poskytovatelem“) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany“)
Preambule
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.04.20 17 Smlouvu o poskytování služeb č. O2PT004964, na realizaci zakázky s názvem „DI DO, DS úsek výstavby dálnice ZP Technická asistence
v průběhu procesování změn staveb“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu
byla zadána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením 31 zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
‚

—

B. Dodatek je uzavřen na základě či. XVI Závěrečná ustanovení, bod 16.5 ve Smlouvě, který stanoví,
že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených
v listinné podobě.
C. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla
schválena společným konsensem obou Stran, a to z důvodu požadavku Objednatele na navýšení
rozsahu poskytovaných Služeb Poskytovatelem, z kterého vyplývá navýšení ceny Služeb. Nutnost

navýšení rozsahu Služeb vyplynula z nepředvídatelných skutečností, kdy vzhledem k vyššímu počtu
a náročnosti změn během výstavby je nutné navýšit i rozsah činnosti související sjejich nezávislou
supervizí.
Čl.‘
I.

Ustanovení článku IV se tímto mění následujícím způsobem:
Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatil Poskytovateli následující cenu
(dále jako „Cena‘):

2.

Ceiza bez DPH

1 852 500 Kč

DPH

389 025 Kč

Cena včetně DPH

2 241 525 Kč“

Příloha č. 2 se tímto mění způsobem, který je specifikován v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Či. II
I.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti a bez
jakékoli změny.

2.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. J uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.

Dodatek č. I nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

4.

Tento Dodatek č. I se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po
dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:
za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

VPrazedne:

A.

.A.‘\.

Ing. Michal Hrdlička
vedoucí úVD, DO, DI, D5

k—

za Poskytovatele
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

VPrazedne:

‘

14

InlNejediý\‘
jednatel společnosti
Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.

a p

S

ATELIER PROJEKTOVÁNi
NŽENYSKÝC SFJEL s.r.o.
Ohadní 21B
140 CO Praha 4 MKhIe

Příloha k Dodatku č. 1

—

Aktualizovaný Rozpis Ceny služeb

KALKULACE ČINNOSTÍ

.

.

—

technická asistence v rámci administrace změn
během výstavby

‚

Rozpis cinnosti v rozsahu:

m.j.

pocet
m.j.
.

cena
za m.j.
.

Cena
celkem
(CZK)

Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace,
smluvní dokumentace vč. obchodních podmínek. Posouzení
předložených nároků a navrhovaných změn během výstavby,
specifikace dokumentu pro zajisteni uplnosti dokumentace
změnových listů. Veškeré uvažované změny během výstavby
musí odpovídat národní legislativě a obchodním podmínkám.

hodina

300,00

650 Kč

195 000 Kč

Claim management technická a poradenská činnost při
vypořádání se se vznesenými nároky zhotovitele vč. posouzení
těchto nároků. Příprava odpovědí na vznesené nároky.

hodina

400,00

650 Kč

260 000 Kč

Posouzení důvodu vzniku změny a předběžné zařazení do
příslušné skupiny prací dle aktuálně platné legislativy.
Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní
odůvodnění položek v návaznosti na ZZVZ (v aktuálním platném
znění). Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV. Projednání
zjištěných nedostatků a jejich nápravy se Zhotovitelem,
Správcem stavby, Autorským dozorem a HlRem.

hodina

600,00

650 Kč

390 000 Kč

Kontrola rozpočtů vznesených nároků za účelem jejich
optimalizace v návaznosti na VOP/ZOP, SGŘ 18/2016 a ZVZ v
aktuálním platném znění. Zpracování textových a tabulkových
částí zahrnující detailní odůvodnění položek dodatečných prací.
Tyto dokumenty budou součástí příloh změnových listů.

hodina

600,00

650 Kč

390 000 Kč

Konzultační a poradenská činnost, související s procesem
administrace dodatečných prací dle SGŘ 18/2016, včetně
osobnich projednani. Kontrola vecne spravnosti a uplnosti
předložených ZBV v návaznosti na SGŘ 18/2016.

hodina

20000

650 Kč

130 000 Kč

Kontrola úplnosti a správnosti navrhovaných položek.

hodina

500,00

650 Kč

325 000 Kč

Cenová kontrola nově vzniklých položek ověřením s výskyty
obdobných položek v cenové nabídce zhotovitele, cenová
kontrola nove vzniklych polozek overenim pomoci individualni
kalkulace.

hodina

250,00

650 Kč

162 500 Kč

-

Celkem bez DPH
DPH 21 %
Celkem vč. DPH

I 852 500 Kč
389 025 Kč
2 241 525 Kč

