Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad
ev.č.36/100/2017
DODATEK Č. 7 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
jednající:
PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na
základě pověření
IČ:
49370227
DIČ:
neplátce DPH
(dále jen „Objednatel")
a
PMG 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't 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, dne 15. 10. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě a dne 11. 12. 2019 dodatek č. 6 ke
Smlouvě.
Účelem tohoto dodatku je nastavení kvality služeb Konzultanta použitím výkonových
parametrů služeb (KPI, Key Performance lndicator), jakož i limitní kvalitu těchto služeb (CPI,
Critical Performance lndicator). Dohoda na tomto řešení byla učiněna oběma stranami po
vzájemné opakované písemné komunikaci ohledně Pod-článku 4.6.2. Obecných podmínek
Smlouvy.
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3. Obecné podmínky Smlouvy

3.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že v souladu s Pod-článkem 3.7.2 písm. b) vymění
Konzultant osobu Zástupce správce stavby, a to na náklady Konzultanta a co nejdříve
jak je to rozumně možné tak, aby byl přítomen zahájení procesu přímé komunikace
s vybraným Zhotovitelem (předpoklad 6/2020).
4. Úprava Zvláštních podmínek Smlouvy

4.1. Doplňuje se Pod-článek 4.6.5 - KPI a CPI, který zní:
Kvalita plnění služeb/činností Konzultanta v dohodnutých lhůtách bude pravidelně
vyhodnocovaná použitím výkonových parametrů služeb, tj. KPI. Povinnost předkládat
vyhodnocení KPI za jednotlivý měsíc je na straně Konzultanta jako součást měsíčního
reportu k fakturaci, vyhodnocení pak bude odsouhlaseno Objednatelem. Vyhodnocení
KPI předloží Konzultant samostatně pro základní role týmu Správce Stavby (Správce
stavby a Zástupce SS=SS+ZSS, Cost manažer=CM, BIM manažer=BIMM a technický
dozor stavebníka=TDS) podle procentního výpočtu a dodržení následujících principů:
a) Úkol/činnost bude vyhodnocen/a v měsíci, ve kterém bude vyřízena.
b) V případě prodlení s řešením úkolu/činnosti v dohodnutém termínu bude
vypočten % podíl úspěšného vyřízení jednotlivých činností jako podíl prodlení
s vyřízením jednotlivé/ho činnosti/úkolu ve dnech vůči základně 30 dnů, který
bude odečten od „1" a výsledek vynásoben „100".
c) Jednotlivé % vyřízených činností/úkolů v daném období budou zprůměrovány
za každou roli týmu Správce stavby a pak bude vypočítán vážený průměr za
sledované období s použitím významnosti rolí týmu správce stavby:
VÝZNAMNOST ROLE TÝMU SPRÁVCE STAVBY PRO FÁZE PROJEKTU
Role
1 SS+ ZSS
2CM
3 BIMM
4 TDS

I. etapa 11.-IV. etapa
30%
50%
15%
25%
15%
25%
40%
0%

Poznámka

Odborní konzultanti jsou hodnocení v rolích 1-4
SOUČET

100%

100%

d) Do prodlení se nepočítají dny, po které bude zpracovavano příp. odmítavé
stanovisko/připomínky Objednatele. Odmítavé stanovisko bude předloženo do
3 pracovních dní a musí být řádně zargumentováno. K odmítavému stanovisku
se SS vyjádří rovněž do 3 pracovních dní.
e) Do výsledné hodnoty 95% včetně ve sledovaném měsíci nebude honorář za
službu krácen. Při KPI nižším 95% bude dle Smlouvy vypočtený/odsouhlasený
honorář krácen vynásobením procentem KPI v daném měsíci.
f) V případě KPI rovném 75% a nižším bude dosaženo hodnoty CPI, při které může
Objednatel zahájit postup podle Pod-článku 4.6.2 Smlouvy.
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4.2. V Pod-článku 6.7 se upravuje ustanovení písm. b), které zní nově takto:
b) v případě porušení povinnosti Konzultanta uvedených v čl. 3.8 smluvní pokutu
ve výši 50.000,- Kč (padesáti tisíc korun českých) za každý případ porušení této
povinnosti, a to i opakovaně v případě nesplnění této povinnosti v náhradním
termínu stanoveném Objednatelem,
4.3. V Pod-článku 6.7 se doplňují za písm. c) následující ustanovení:
d) v případě, že nebude předem Konzultantem projednáno a Objednatelem
schváleno jednotlivé /objektivní/ navýšení ceny zakázky Zhotovitele stavby
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za každý
případ porušení této povinnosti.
S. Závěrečná ustanovení
5.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.
5.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich
obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.

V Praze dne

V Praze dne

Za Konzultanta:

Za Objednatele:

Ing. Vít Červený, j

PhDr. Radek Haubert,
vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření

2 9 -01- 2020
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