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Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad

ev. č. 36/100/2017

DODATEK Č. 5 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
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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 a dne 17. 4. 2019 dodatek č. 4 ke 
Smlouvě.

Podle Smlouvy je I. etapa na přípravu stavby - projektování - plánovaná na 19 měsíců, tj. do 
srpna 2019 včetně (v průběhu fakturace dle dodatku č. 3 v měsících říjen a listopad 2018 byla 
fakturace Normálních služeb dle Smlouvy přerušena). Stávající harmonogram Projektu má 
zpoždění, způsobené:

• zrušením zadávacího řízení na zhotovitele stavby z důvodu, že zadavateli nebyla 
doručena žádná nabídka

• nutností zajistit pro realizaci projektu další finanční prostředky, aby předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky odpovídala svojí výši ustanovením zákona

• úpravou zadávací dokumentace zakázky.
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Účelem tohoto dodatku je uvedení Smlouvy do souladu s aktuálním harmonogramem 
projektu, zajištění součinnosti s projektantem a administrátorem zakázky, který provádí 
dodatečné a nepředvídané projektové nebo jiné práce spojené s úpravou zadávací 
dokumentace zakázky na zhotovitele, zajištění spolupráce při opakování zadávacího řízení a 
spolupráce při vyhodnocení zakázky a podepsání smlouvy s vybraným zhotovitelem.

3. Úprava Přílohy č. 3 - Odměna a platba

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 - Odměna a platba se doplňuje za pátý odstavec 
části PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY o odstavec:

V průběhu I. etapy fáze projektování a nad rámec stanovené paušální platby budou po 
ukončení těchto Normálních služeb v dubnu 2019 a dalších vyžádaných služeb podle dodatku 
č. 4, fakturovány měsíčně po dobu následujících 8 měsíců dodatečné služby, způsobem 
popsaným v části Způsob plateb Přílohy č. 3 Smlouvy, a to v celkové částce nepřevyšující 
částku 1 330 416 Kč bez DPH, resp. 1609 803 Kč vč. 21 % DPH v souladu s předloženou 
nabídkou ze dne 30. 9. 2019, která je přílohou tohoto dodatku.

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 30. 9. 2019.

V Praze dne 1 5 -jfl. 2fl19 

Za Konzultanta:

V Praze dne j 5 -ffl. 

Za Objednatele:

PhDr. Radek Haubert, 
vrchní ředitel správní sekce, 
na základě pověření
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Česká republika - Nej vyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert,
Vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 30.9.2019

Kopie: Ing. Vladimír Bednář

Věc: Nabídka na rozšíření činností Správce a Zástupce správce stavby - projektového řízení,
a činnosti jeho konzultantů CM, na projektu NKU - výstavba sídla

Vážený pane doktore,
na základě skutečnosti, že pro projekt výstavby sídla nebyla předána žádná nabídka a je 
nutno připravit nové kolo výběrového řízení na generálního dodavatele stavby, si Vám dovoluji 
zaslat nabídku - na prodloužení spolupráce naší firmy PM6 s.r.o. jako Správce stavby a jeho 
týmu při realizaci prací na výše uvedeném projektu, a tedy činnostech na něm již naší 
společností vykonávaných.

1. CÍL KLIENTA
Cílem klienta je vzhledem:

a. Ktomu, že dne 18. 9. 2019 bylo usnesením rozpočtového výboru PSP č. 304 mj. 
konstatováno, že RV PSP schválí nezbytné navýšení finančních prostředků na Projekt 
sídla NKÚ v I. 2021-22 (předpoklad navýšení je požadovaných 252,6 mil. Kč). NKÚ v 
současnosti administruje opakované vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele v 
říjnu t.r.

b. K tomu, že dochází ke změně výdajů a zároveň harmonogramu projektu.
c. uvedenému zadat - vypsat znovu veřejnou zakázku - ukončit etapu projekční přípravy 

v předpokládaném termínu 08/2019.
d. k dodatečným projektovým práčem a z nich vycházející modifikace zadávací 

projektové dokumentace
e. k dokončení a schválení konceptu interiéru a nutnosti zakomponování jeho výsledků 

do zadávací dokumentace opakovaného vyhlášení VZ

PM6 s.r.o.

Sídlo:
Předvoic 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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f. k výhodnosti zapracovat některé reakce na dotazy účastníků z předchozího kola do 
aktualizace opakovaného vyhlášení VZ.

g. k požadavkům VZ na výše uvedené činnosti a podílu na nich zajišťovaným Správcem 
stavby a jeho týmem včetně spolupráce na odpovědích, zajištění prohlídek staveniště 
a odborné účasti v komisi podle ZZVZ - až do uzavření smlouvy se zhotovitelem

je prodloužit činnosti poskytované týmem Správce stavby do doby vyhlášení výsledku 
opakovaného vyhlášení VZ s předpokladem vyhlášení výsledku a zahájení etapy výstavby ve 
06-07/2020.

2. PŘEDMĚT - NABÍZENÉ ČINNOSTI
Podle smlouvy byla první etapa přípravy stavby - projektování plánovaná na 15 měs., tj. do 
dubna 2019 včetně (v měsících 10-11/2018 bylo fakturováno dle dodatku č. 3, nikoliv z částky 
na I. etapu dle smlouvy). Nový HMG Projektu předpokládá s uzavřením smlouvy s generálním 
zhotovitelem na konci května 2020. Jedná se o dodatečné (nepředvídané) služby, které 
navrhujeme zařadit v souladu s přílohou 3 stávající smlouvy. Tedy o předpokládané 
prodloužení poskytování činností o 8 měsíců - po dobu opakovaného vyhlášení - viz. výše.

3. TERMÍN
Časovost spolupráce bude probíhat dle harmonogramu veřejné zakázky, předpokládáme 
dobu cca 32 týdnů (do 8 měsíců).

4. CENA
Nabízená cena vychází z uzavřeného smluvního vztahu a ze schváleného opakovaného 
vyhlášení VZ, včetně aktualizace zadávací dokumentace.

Cena předpokládá nasazení následujících funkcí a jejich hodinového ohodnocení dle stávající 
smlouvy, navýšení počtu hodin a výpočtu celkové ceny za funkci.

CM 787 445 350 215
BIMM 787 323 254 201
ZSS 1210 240 290 400
SS 1210 360 435 600

V nabídce uvažujeme dobu trvání prodloužení o 8 měsíců.

Celková nabízená cena představuje 1.330.416,00,- Kč
Cena je uvedena bez DPH.

Fakturaci navrhujeme - měsíčně dle smlouvy, kdy se jedná se o dodatečné (nepředvídané) 
služby, které by byly hrazeny v souladu s přílohou 3 smlouvy - podle schválené evidence 
odpracované doby.
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5. ZPŮSOB SPOLUPRÁCE
Nabídka počítá se spoluprací - dle stávající smlouvy jako jejího nového dodatku č. 5

6. TÝM PM6
Tým - dle stávající smlouvy

V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem, 
Vít Červený 
PM6 s.r.o.

PNU
Genet ala Piky 26 
16000 PrAhaó-Déjwcc

28901200 
Dit C728903200

PM6
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