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SrnIilvní  strany

"! " Objednatel; Tecjxn;aká spnáva kornunlkací  hl' rn. Fnahy, a's"
Rásnovka 77018, 110 00 Fraha 1- Staré  Město
ňa a3447286
Dlč  CZO3447286
zapsaná v obchodní rn rejstří ku vedené m MěStským soudem v Praze, spis'
zn. B 20059
bankovní  spojení : PPF banka a.s'
č 'ú .: 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinóákem' MEA, generální m ředitelem a

předsedou předStavenstva
PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva
lng' Martinem Pí pou' ólenem představenstva

Fři podpisu tohoto Dodatku je v souIadu s l\Í aticí  odpovědnosti na základě
zmocnění  udělené ho představenstvem oprávněn zastupovat objednateie
Mgr. Jozef Sinč ák, MBA, generální  ředitel a předseda představenstva
osoby oprávněné  jednat ve věcech technických:
lng. Jiří  Mayer' ředitel investič ní ho ú seku
Michal Š vadlenka, vedoucí  odd. pří pravy a realizace bezmotorové  dopravy
+ BESIP + PBB
lng. R. Brodí ková , technik pří pravy a realizace cyklo

(dále té Ž',objednatel")

2. Zhotovitel: DoPRAVNÍ  A lNŽEt{ÝRsKÉ  PRoJEKTY s'r"o, zfi<rácenrě: DlPRo, spo|. s r.o'
Modřanská 1 1 11387' 143 00 Praha 4
Korespondenč ní  adresa: Na Záhonech 271884, 141 00 Praha 4 - Michle
lč o 48592722
DlČ : CZ48592722
Zapsána v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, spis.
zn. 18643
Bankovní  spojení : Č S a.s. 

' 
poboč ka Praha 12

č 'ú .:69727339/0800
zastoupený: lng. Janem Zrzavým, jednatelem společ nosti
osoby oprávněné  jednat ve věcech technických:

lng' Danie| Polič ' Ph'D', lng' Miroslav Málek
Email pro ú č ely fakturace: ian 'zrzavv @dio 'cz

selepova@dip. cz
(dále té Ž,'Zhotovitel")



il.
Předmět Dodatku

1, Smluvní  strany dneš ní ho dne uzaví rají  vsouladu s $ 2586 a násl. zákona é .8912012
Sb., obč anský zákoní k tento dodatek č . 3 (dále jen 

''Dodatek") ke smlouvě o dí lo
č ' N3l18l4020l147 ze dne 14' 02' 2019 (dále jen ,,Smlouva")'

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna č l. lV' Smlouvy (Doba plnění  dí la) z dů Vodu
objektivně nepředví datelných okolností  v prů běhu realizace dí la nezapří č iněných
zhotovitelem souvisejí cí ch s řeš ení m majetkoprávní ch vztahů  a ú pravou projektové
dokumentace z dů vodu obdrŽení  negativnÍ ho stanoviska společ nosti PraŽské  vodovody
a kanalizace, a's. (dále jen 

''PVK") k navrž eným ú pravám. PVK nesouhlasí  se zruš ení m
vstupu do š achty deš t'ové  kanalizace DN 800 pod Železniění m mostem V ulici Sulická.
Z výš e uvedené ho dů vodu bylo nutno projektovou dokumentaci přepracovat v intencí ch
poŽadavků  PVK pro potřeby nové ho projednání '

3. Smluvní  strany se dále dohodly na změně ěl. Vl. Smlouvy (P|atební  podmí nky)' jak ní ž e
uvedeno.

ilt.
Změna č l. lV. Smlouvy (Doba plnění  dí la)

1 ' Č l. lV. odst. 2 smlouvy se mění  takto:

Ukonč ení  celé ho dí la tj' předání  ÚR a pravomocné ho SP: do 31 ' 12' 2021

2' ostatní  ustanovení ěl' lV. Smlouvy se neměnl.

tv.
Změna č l. Vl. Smlouvy (Platební  podmí nky)

1. Č |' Vl' odst. 2, věta první  Smlouvy se mění  takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnŮ ode dne prokazatelné ho doruěení  jednotlivých
faktur Objednateli.

2. Č l. Vl' smlouvy se doplňuje o nový odstavec č . 5 následují cí ho znění :

5. Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
e|ektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy' pokud je Vystavena a
obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura''. Smluvní  strany sjednávají , ž e
věrohodnost pů vodu faktury v e|ektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruč it objednate|i
fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem na e_mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz' Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽí t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve Sm|ouvě'
jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s výjimkou' budou-li prů vodní  e-mail
k Elektronické  faktuře č i E|ektronická faktura opatřeny zaruěeným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele. Elektronická faktura musí
být objednateli zaslána vž dy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lSDoCX)' je-|i to
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze Ve formátech RTF, PDF' JPG' Doc' DoCx' XLS' XLSx.



E|ektronická faktura musi být..opatřena zaruÓeným elektronickým podpisem, případné
zaručenou elektronÍckou pečetí'obojí založenéna kvalifikovaném certjiikátu ué

"'v.ruzákona č'29712016 Sb' o sluŽbách Vytvářejících důvěru pro elektronické t'.n.'i""
podpisu, ve znění pozd-ějších předpisů, kvalifikovaný certiÍikát musíbýt vvoan ieJnimz Ministerstvem vnitra ČRakreditovaných poskytovátelů certifikačních.rlíz"u 'Ň"ni_ri
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně ."'ue"nou
elektronickou pečetíve smyslu předchozí věty nebo

'není_Ii
takio opatřen

"r..oánprúvodníe'mail k Elektronjcké faktuře, musí být E|ektronická taktura ooeiiána
"--."Řvýhradně 1e_mailové adresy Zhotovite|e uvédenépro tento úóe| Ve š;l;Vě; ňl;žpřílohou je Elektronrcká faktura' Elektronická faktura bude vyhotovena v četnostií .j-'áll- 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její pří|óhy u.".o.t"ině' .oiůoiu(souborech) V případě, kdy bude zaslána objednatéli' t]ertrohict<á faktura, ="u"-i" ,.

Zhotovitel nezasílal stejnou fakturu duplicitně vlistinné poooue. znótovit;|l";;ffi"
odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) 'p.!á'.i"n
dnůod vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.
Závěrečná ustanovení

í. Tento Dodatek je nedílnou součástívýšeuvedené Smlouvy. ostatní ustanovenÍ
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotěena, zr:stavaji ueze-zmenv
V platnostl a účinnosti'

2. Zhďovitel prohlašuje, Že- souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden V centrálníevidenci smluv Technické správy komunikaú hl. m' Prahy'
"... 1ceš isri u"o"ne

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a's., která je veřejně pristupnj, a neraobsahuje údaje o smluvních stranách, přeámětu DodatŘu, eisélne' oznJeení tonotoDodatku a datum jeho podpisu' Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uveiene
v Dodatku nepovaŽují za..obchodní tajemstvi ve' smyslu 5'óoa ooiinsterro Jr<onitu
a udělují svolení k jejich užitía zveřejnéníbez stanovení jak-ýchkoli aalsicÁ óóámň"t.3. Smluvní strany výslovně_sjednávají, Že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dlezákona č.34012015 sb', o zvláštníchjodmínkácn r:einnóšti né'rĚ.y"ň''J'ruu,
uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon o registru smtuv), zajišií'oo1eonatet.

4. Tento. Dodatek je sepsán. v9. ! v.v|rg!9ven.rch s platností originálu, přičemŽ oújednatel
obdrží2 Vyhotovení a Zhotovitel obdrží1 vyhotovéní.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv d'le zákona o registru smluv.

6' Smluvní strany prohlaŠují,že je jim znám obsah tohoto Dodatku Věetně jeho přílohy,
Že s jeho obsahem souhlasí' žepovaž$íobsah tohoto Dodatku za urěitý

"
.roru.ituln1ia Že jsou- jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku

rozhodující'Na důkaz připojují svépodpisy'

V Praze dne A6 01, l0?l V praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Mgr. Joze
generální ředstaVenstva

za DoPRAVNí A INŽENÝRSKÉ
PRoJEKTY' s.r.o.,
DIPRO, spol.

lng' Jan zrzav
jednatel

i-:il,

,::.::'- ::.
77018, 110 00 PMHA 1

T
hl.m a.s,


