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Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad

ev. č. 36/100/2017

DODATEK Č. 8 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

PM6 s.r.o.
se sídlem: Předvoje 449,162 00 Praha 6 - Veleslavín
č. účtu:43-4760200257/0100
IČO:28903200
DIČ: CZ28903200
jednající: 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, dne 15.10. 2019 dodatek č. 5 ke Smlouvě, dne 11.12. 2019 dodatek č. 6 ke Smlouvě a 
dne 29.1. 2020 dodatek č. 7 ke Smlouvě.

Účelem dodatku je prodloužení Služby o 5 měsíců v souladu se Smlouvou. Termín vypořádání 
stavby do 31. 1. 2023 je vázán na předání úplných podkladů od generálního zhotovitele, viz 
nabídka Konzultanta ze dne 24. 8. 2022, která je přílohou dodatku. Nabídka odpovídá 
rozsahem - prodloužení Služeb o 5 měsíců - schválenému harmonogramu stavby podle 
Claimu č. 11 a Vyjádření zhotovitele k variaci objednatele č. 40, oboje ze dne 4. 8. 2022. Výše
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odměny odpovídá měsíční paušální částce za Fázi realizace - III. etapa.

Celkové navýšení Přijaté smluvní částky v důsledku prodloužení Služeb o 5 měsíců bude 2 047 
790 Kč bez DPH.

Navýšení Přijaté smluvní částky za období 09/2022 - 11/2022 ve výši 1 228 674 Kč bez DPH je 
podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, celkový cenový nárůst dle uzavřených dodatků 
č.l - č.8 ke Smlouvě související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení služeb, které 
nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Navýšení Přijaté smluvní částky za období 12/2022 - 01/2023 ve výši 819 116 Kč bez DPH je 
nepodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle uzavřených dodatků č.l - č.8 ke Smlouvě 
a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

3. Znění Přílohy č. 3 - Odměna a platba

3.1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s Podčlánkem 4.2.2 se Příloha č. 3 - Odměna 
a platba v části NORMÁLNÍ SLUŽBY, Plán plateb, první odstavec mění takto:

„Fakturace za poskytování Služby bude prováděna měsíčně zpětně poměrem z Přijaté 
smluvní částky (Celkové nabídkové ceny vč. DPH), nebo paušální částkou (pro V. etapu) 
následovně:"

3.2. Dále se Příloha č. 3 - Odměna a platba v části NORMÁLNÍ SLUŽBY, Plán plateb doplňuje 
za odstavec IV. etapa o odstavec:

„V. etapa
poskytování Služby v 09/2022-01/2023: 409 558 Kč/1 měsíc bez DPH (celkem 
2 047 790 Kč bez DPH)"

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.
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4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha Nabídka Konzultanta na pokračování poskytování 
služeb Správce stavby ze dne 24. 8. 2022.

V Praze dne 3 j -j)g. 2022 

Za Konzultanta:

V Praze dne

Za Objednatele:
3 1 -08- 2022

PhDr. Radek Haubert, 
vrchní ředitel správní sekce,

na základě pověření
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PM6

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Ing. Vladimír Bednář

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 24.08.2022

Kopie: Rndr. Radek Haubert

Věc: Nabídka na pokračování poskytování služeb Správce Stavby

Vážený pane Bednáři,

na základě dosavadní komunikace a spolupráce, kterou považujeme za velmi plodnou, 
společného postupu projektem výstavby nového sídla NKÚ a po prověření a dohodnutí 
kapacit týmu, si Vám dovoluji zaslat nabídku naší společnosti na prodloužení poskytování 
služeb týmu Správce Stavby.

Dle smlouvy o poskytování služeb ze dne 30.11.2017 a jejích dodatků, končí naše činnost 
08/2022. Proto si dovolujeme nabídnout prodloužení činnosti týmu Správce stavby, tedy námi 
poskytovaných služeb do doby dokončení Díla Generálním Zhotovitelem - společností PORR 
a následného zadministrování dokončeného Díla po jeho úplném dokončení.

Vzhledem k poslednímu schválenému hmg stavby, kde datum praktického dokončení 
je 29.11. a datum úplného dokončení je plánován na 16.1.2023, který byl předložen GZ a to 
na základě schválených claimů na čas, navrhujeme prodloužení činností Správce stavby do 
konce ledna 2023. Kdy v období od 16.1. do 31.1. předpokládáme vypořádání stavby na 
základě úplných podkladů od GZ.

Pro uvedené prodloužení , vzhledem k rozsahu týmu a povaze pokračujících činností 
navrhujeme využití stávající výše fakturace a to 409.558,- Kč za měsíc bez DPH . Naše 
nabídka tedy pro následujících 5 měsíců (09/2022-01/2023) činí 2.047.790,- Kč bez DPH , 
s DPH 2.477.826,-Kč. Navrhujeme aby rozšíření služeb bylo na základě - formou dodatku ke 
stávající platné smlouvě.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem, 
Vít Červený
PM6 s.r.o. =n*JB1PM6

PM4 s.r.o. • u
Generála Píky 26 
160 00 Praha 6-Dcjvice 
IČO 28903200 
DIČ. CZ28903200

PM6 s.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 
www.pm6.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152154 
IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200
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