Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

DODATEK č. 2
k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb,
uzavřený v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek").

Číslo Smlouvy

Číslo Smlouvy

2017-4

1/100/2017

Mgr. Jan Dáňa, advokát
(dále jen „příkazník")
Václavské náměstí 837/11
Se sídlem:
110 00 Praha 1
Jednající:
Mgr. Jan Dáňa
Funkce:

advokát

Kontaktní
osoby:

Mgr. Lukáš Kohout

Funkce:

advokát

Tel.:
IČ:
DIČ:

+420 602 372 586
66254116
CZ7307310901

Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Projekt

---------Právní služby

česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „příkazce")
Jankovcova 1518/2, 170 04
Se sídlem:
Praha 7
Jednající:
Ing. Miloslav Kala
prezident
Funkce:
Nejvyššího kontrolního
úřadu
Kontaktní
JUDr. Daniela Němečková
osoby:
právník sekretariátu
Funkce:
vrchního ředitele správní
sekce
tel:
+420 233 045 191
IČ:
49370227
DIČ:
není plátce DPH
Zapsaná
v obchodním VOR nezapsán
rejstříku:
Právní služby
Projekt

(příkazník a příkazce dále společně jen „smluvní strany")
uzavírají tento Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování právních služeb při výstavbě sídla
Nejvyššího kontrolního úřadu uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 2. 2017 (dále jen
,,příkazní smlouva").

Preambule
S ohledem
na
skutečnost,
že
oproti
původnímu
harmonogramu
došlo
k nepředpokládanému posunu termínu zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výběr
dodavatele stavby", k jehož administraci se příkazník v příkazní smlouvě zavázal, přičemž
důvody posunu nejsou na straně příkazníka, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
Dodatku k příkazní smlouvě, jehož předmětem je úprava platebních podmínek, konkrétně
okamžiku vzniku nároku příkazníka na uhrazení jednotlivých částí odměny dle příkazní
smlouvy. Jedná se o nepodstatnou změnu příkazní smlouvy.
I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na následující změně příkazní smlouvy. Čl. VI. odst. 7 příkazní
smlouvy se mění a nově zní:
„Nárok na úhradu odměny vzniká
a) ke dni odevzdání prvotního návrhu zadávací dokumentace k připomínkování příkazci,
a to ve výši 35 %,
b) ke dni zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, a to ve výši 15 %,
c) ke dni posledního jednání hodnoticí komise, a to ve výši 30 %,
d) ke dni protokolárního předání kompletní dokumentace veřejné zakázky, a to ve výši
20 %."
li. Závěrečná ujednání
1.
2.
3.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
a z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník a dvě (2) příkazce.
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prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
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