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Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
ev.č.36/100/2017

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
,,Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu"
(dále jen „dodatek")
1. Smluvní strany
česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
se sídlem:
Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na
jednající:
základě pověření
IČ:
49370227
DIČ:
neplátce DPH
(dále jen „Objednatel")
a

PM6 s.r.o.
se sídlem:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
jednající:

Předvoje 449, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
43-4760200257/0100
28903200
CZ28903200
Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant")

2. Účel dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen
„Smlouva"), dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 8. 3. 2018 dodatek č. 2 ke
Smlouvě, dne 26.10.2018 dodatek č.3 ke Smlouvě, dne 17.4.2019 dodatek č.4 ke Smlouvě
a dne 15. 10. 2019 dodatek č. S ke Smlouvě.
Účelem tohoto dodatku je kontrola exportu IFC modelu pro výběrové řízení na zhotovitele
z prostředí SW Archicad (od projektanta) a jeho použití SW Revit (AUTODESK). Tuto kontrolu
nemůže provést objednatel správcem stavby a jeho BIM manažerem, který pracuje rovněž
v SW Archicad, ale pouze prostřednictvím jiných dodavatelů a v součinnosti s tímto BIM
manažerem.

Stránka 1 (celkem 2)

3. Úprava Přílohy č. 3 - Odměna a platba
Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 - Odměna a platba se doplňuje, za šestý odstavec
části PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY, odstavec:
V průběhu I. etapy fáze projektování a nad rámec stanovené paušální platby a dalších
vyžádaných služeb budou fakturovány jednorázově dodatečné služby, způsobem popsaným
v části Způsob plateb Přílohy č. 3 Smlouvy, a to v celkové částce nepřevyšující částku 74 000
Kč bez DPH, resp. 89 540 Kč vč. 21 % DPH v souladu s předloženou nabídkou ze dne 18. 11.
2019 a podmínkách v této nabídce uvedených.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich
obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.
4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha: Nabídka Konzultanta na dodatečné nepředvídané
služby ze dne 18.11.2019.

V Praze dne

11 -12- 2019

Za Konzultanta:
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Ing. Vít Cervený, J,etlnatel

V Praze dne
Za Objednatele:
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PhDr. Radek Haubert
DN: P2 3249, Radek, Haubert, PhDr. Rad,
H�ubert, 100,2488 , Nejvyšší kontrolní úřa
[IC 4 9370227], NTRCZ-49370227, CZ
11.12 .201914:32 :56

PhDr. Radek Haubert,
vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření
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česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
PhDr. Radek Haubert,
Vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření
Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne:

18.11.2019

Kopie: Ing. Vladimír Bednář
Věc:

Nabídka na rozšíření činností - testování IFC modelu - Správce stavby, BIM manažera a
jeho konzultantů , na projektu NKÚ - výstavba sídla
Vážený pane doktore,
na základě skutečnosti, že pro projekt výstavby sídla se připravuje nové kolo výběrového
řízení na generálního dodavatele stavby - si dovolujeme zaslat nabídku na spolupráci naší
firmy PM6 s.r.o. jako Správce stavby a jeho týmu při realizaci testování - prověření čitelnosti
zveřejňovaného modelu ifc.

1.

CÍL KLIENTA
Účelem tohoto dodatku je kontrola exportu IFC modelu pro výběrové řízení na Generálního
zhotovitele z prostředí SW ArchiCAD (od Generálního projektanta) a jeho použití SW Revit
(AUTODESK). Tuto kontrolu nemůže provést objednatel správcem stavby a jeho BIM
manažerem, který pracuje rovněž pouze v SW ArchiCad, ale pouze prostřednictvím jiných
dodavatelů a v součinnosti s tímto BIM manažerem.

2.

PŘEDMĚT - NABÍZENÉ ČINNOSTI
Zaměření spolupráce a předpokládaný rozsah činností: Spoluprací jednotlivých typů uživatelů
SW (GRAPHISOFT, AUTODESK) při testování nastavení exportu díky IFC, z prostředí SW
Archicad do SW Revit, prověřit korektní zobrazování modelu v rámci VZ. Pro uvedené
vytestování předpokládáme následný postup. Na cca vstupních 2 schůzkách účastníků týmu
pro testování stanovit příklady a postupy. Následně po elektronické výměně modelů ve
formátu IFC dle testovaných možností nastavení exportu z Archicadu do IFC se závěrečnou

PM6s.r.o.
Sídlo:

Předvoje 449
162 00 Praha 6

Kancelář:

Generála Píky 26
160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 234 656
E-mail: pm6@pm6.cz
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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
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IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200

§PM6
schůzkou na finalizaci a případná doporučení. Konečným výsledkem práce dle předmětu
nabídky bude finální report o vyzkoušení přístupnosti modelu.
3.

TERMÍN
časovost spolupráce bude probíhat dle harmonogramu veřejné zakázky, předpokládáme
dobu cca 2-3 týdnů (nejpozději do 11.12.2019), předpoklad schůzek a prací na testování je
cca 2-3x týdně v hodinové sazbě 780,-Kč

4.

CENA
Nabízená cena je inspirována hodinovou sazbou dle smluvního vztahu.
Celková nabízená cena představuje 74.000,- Kč
Cena je uvedena bez DPH.
Fakturaci navrhujeme - po odevzdání zprávy o prověření kompatibility modelu.

5.

ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

6.

Nabídka počítá se spoluprací - předpokládáme dobu cca 2-3 týdnů, formou společných
schůzek a prací na testování, které bude zakončeno finálním report o vyzkoušení přístupnosti
modelu
TÝM PM6
Tým: Vít Červený, Jakub Murla, externí konzultanti
V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.
Díky za spolupráci.
S úctou a s pozdravem,
Vít červený
PM6 s.r.o.
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