
 
 

 

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy ze dne 14.7.2017 
 

 

Smluvní strany: 
 

Město Řevnice 
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ:  00241636 

zastoupené: Ing. Tomášem Smrčkou, starosta města 

(dále jen „příkazce“) 

 

a 
 

KAPEX s r.o. 
se sídlem: Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice 

IČ:  28082745 

zastoupená: Ing. Petr Kaněra, jednatel 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

 

Tímto dodatkem se upravuje text článku 2 a 3 smlouvy, který nově zní: 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2. 1. Příkazník se zavazuje touto smlouvou ke zpracování žádosti a administraci - řízení 

projektu spolufinancovaného z OPŽP a příkazce za toto dílo zaplatit dohodnutou cenu. 

 

Předmět smlouvy: 

1. Etapa 

Zpracování žádosti 

Sepsání žádosti o dotaci, včetně řádného podání v termínu do 31. 7. 2017 

Zadání a administrace žádosti v IS MS 2014+ 

Poskytnutí součinnosti k akceptaci žádosti ze strany SFŽP 

(Komunikace se SFŽP a vyjasnění případných dotazů) 

2. Etapa 

Zpracování projektové dokumentace  

Zpracování aktuálního stavu nakládání s bioodpady v městě Řevnice 

Zpracování projektu dle aktuální výzvy a hodnotících kritérií včetně rozpočtu 
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Zpracování finanční analýzy projektu  

Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadu 

Zpracování a zajištění všech povinných příloh a stanovisek dotčených orgánů 

3. Etapa 

Řízení projektu 

Zpracování průběžných zpráv o realizaci 

Zpracování žádostí o platbu 

Zpracování pokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce 

 

Práce budou provedeny v rozsahu dle Implementačního dokumentu, Metodických pokynů a 

Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dále dle Příkazcem předaných a 

Příkazníkem převzatých podkladů a dokumentace.  

 

3. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za zhotovení předmětu plnění smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána 

dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

3.2. Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena: 

a) 1. Etapa Zpracování a podání žádosti 

• Nabídková cena – cena celkem bez DPH  …………………………..……...30.000,- Kč 

• Samostatně DPH………...………….…………………………………….......6.300,-Kč 

• Cena celkem včetně DPH………...……………………………………........36.300,- Kč 

b) 2. Etapa Zpracování projektové dokumentace  

• Nabídková cena – cena celkem bez DPH  …………………………..……..40.000,- Kč 

• Samostatně DPH………...………….…………………………………….....8.400,- Kč 

• Cena celkem včetně DPH………...……………………………………..….48.400,- Kč 

c)  3.  Etapa Řízení projektu 

• Nabídková cena – cena celkem bez DPH  …………………………..……..25.000,- Kč 

• Samostatně DPH………...………….…………………………………….....5.250,- Kč 

• Cena celkem včetně DPH………...……………………………………..….30.250,- Kč 

 

3.3 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vystavená Příkazníkem po splnění předmětu 

této smlouvy bez vad a nedodělků. Faktura je splatná do 14-ti dnů od jejího doručení Příkazci. 
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4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek  smlouvy může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet 

(www.revnice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.  

 

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Řevnice dne 18.7.2018 ve smyslu ust. § 102 

odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (viz zápis č. 184 z jednání Rady města Řevnice).   

 

Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti beze změny 

 

 

 

 

 

V Řevnicích dne:   20.7.2018         

 

 

 

 

 

 

       ………………………………….                                         ….……………………………. 

        Ing. Tomáš Smrčka – starosta            Ing. Petr Kaněra - jednatel 

                                                                                                    

 

 


