Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb (část 5: Východní Čechy) č. 2016/0331

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb
č. 2016/0331
uzavřený pro část 5: Východní Čechy

Česká pošta, s.p. ¤

¤

¤

se sídlem: ¤

Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 ¤

¤

IČO: ¤

47114983 ¤

¤

DIČ: ¤

CZ47114983 ¤

¤

zastoupen:

¤

Dipl.-Betriebsw (FH) Romanem Schannerem, ředitelem ¤
divize finance a Ing. Romanem Knapem, generálním
ředitelem ¤

zapsán v obchodním rejstříku ¤

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 ¤

¤

bankovní spojení: ¤

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

¤

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
dále jako „ Objednatel “ ¤

X

¤

a
CENTRA a.s. ¤

¤

se sídlem: ¤

Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5 ¤

¤

IČO: ¤

18628966 ¤

¤

DIČ: ¤

CZ18628966¤

¤

zastoupena:

¤

Ing. Reginou Keřkovou, MBA, místopředsedou představenstva¤ ¤

zapsána v obchodním rejstříku ¤

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9490 ¤

¤

bankovní spojení: ¤

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

¤

XX XXX XXXXXXXXXXXXX
a

¤

RPM Service CZ a.s. ¤
se sídlem: ¤

Moskevská 659/63, 101 16 Praha 10 ¤

¤

IČO: ¤

27176428 ¤

¤

DIČ: ¤

CZ27176428¤

¤

Ing. Jiřím Jeníčkem, členem představenstva¤

¤

zapsána v obchodním rejstříku ¤

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12665 ¤

¤

bankovní spojení: ¤

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

¤

zastoupena:

¤

XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
¤

¤
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dále jako „ Poskytovatel “ ¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají tento Dodatek
č. 1 (dále jen „ Dodatek “) ke Smlouvě o poskytování úklidových služeb – část 5: Východní Čechy č.
2016/0331 uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 3. 2016 (dále jen „ Smlouva “).

1
1.1

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby platnosti Smlouvy a
navýšení maximální celkové ceny Služeb poskytnutých na základě Smlouvy, jak je podrobně
uvedeno v tomto Dodatku.

2

Změna Smlouvy

2.1

Maximální celková cena Služeb poskytnutých na základě této Smlouvy dle odst. 5.5 Smlouvy se
navyšuje o částku ve výši 4 659 990,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set padesát devět
tisíc devět set devadesát korun českých). Celková cena Služeb poskytnutých na základě Smlouvy
ve znění tohoto Dodatku tedy nesmí převýšit částku 51 259 990,- Kč bez DPH (slovy: padesát
jedna milionů dvě stě padesát devět tisíc devět set devadesát korun českých).

2.2

Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 11 Smlouvy se doplňuje o odst. 11.5 až 11.13 následujícího
znění:
11.5

Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání
nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

11.6

Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani
nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména
jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé
úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

11.7

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo
pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s
podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou,
ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí
obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom
rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné
osobě, a na kterou není nárok.

11.8

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu
korupce či uplácení.

11.9

V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele.
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11.10 Objednatel očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“, ve
znění k datu účinnosti tohoto Dodatku, který je dostupný na webu Objednatele na adrese
[| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X a bude jej dodržovat.
X
X
11.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou uveřejněny v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ zákon o registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání Dodatku a
Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním
Dodatku a Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se
nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
11.12 Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzická
osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v této
Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro
účely související s plněním této Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely
vyplývající z právních předpisů, a to po dobu delší těmito právními předpisy odůvodněnou.
Zhotovitel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely
související s plněním této Smlouvy Objednateli předává.
11.13 Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv s
tímto zpracováním souvisejících jsou k dispozici na webových stránkách Objednatele na
adrese www.ceskaposta.cz.
2.4

Smluvní strany se dále dohodly, že dochází k prodloužení doby platnosti Smlouvy, a to na dobu
45 (slovy: čtyřiceti pěti) měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny dle odstavce 5.5. Smlouvy,
ve znění tohoto Dodatku, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

3

Závěrečná ustanovení

3.1

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od
platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti
z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou (2).

¤
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V Praze dne: _____________¤

V Praze dne: _____________¤

¤

¤¤

________________________________________ ________________________________________

Dipl.-Betriebsw (FH) Roman Schanner ¤

Ing. Regina Keřková
¤

¤

ředitel divize finance

na základě Smlouvy o společnosti

¤

Česká pošta, s.p. ¤

CENTRA a.s. ¤

¤¤

________________________________________

Ing. Roman Knap
¤

¤

generální ředitel

¤

Česká pošta, s.p. ¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:
XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX
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