Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0406/K6900/17/RS
č. 0407/H6700/17/RS
ze dne 12.3.2018
na provedení stavebních prací
„„Rekonstrukce kanalizace, ul. Klapkova - jih, P8“
„Obnova vodovodních řadů, ul. Klapkova a okolí, P8“
Smluvní strany :
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem:
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČ:
25656112
DIČ:
CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
PRAGIS a.s.
se sídlem:
Budovatelská 286/4, Satalice, 190 15 Praha 9
zastoupená
IČ :
411 94 861
DIČ:
CZ41194861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7914
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení
termínu dokončení stavby. Dotčené orgány vyjádřily nesouhlas s pokračováním stavby
otevřeným výkopem přes ulici Střelničná a z tohoto důvodu nebylo možné dodržet
harmonogram prací dle PD.
ČLÁNEK I.
1. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 30.12.2022, v opačném případě je v prodlení.“

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje o bod 5.5. 1, který nově zní
takto:
5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána

elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu:
fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato
elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví
objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z
účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění
pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z
Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.
Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura =
1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu,
budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS,
XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se
zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
3. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a původní čl. 10. Závěrečná
ustanovení je nově označen číslem 11.
„10. Protikorupční opatření
Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na
http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna
opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv
formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku,
podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel se dále zavazuje, že:
a)
neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s
obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b)
neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
c)
úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s
obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
d)
nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení,
e)
neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
Úplatkem se 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.
Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné
protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
a)
elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
b)
sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictví
provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést:
„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní
jednání v rámci objednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné
protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
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Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel
dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré
informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad
škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “
ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram
Za objednatele
v Praze dne

Za zhotovitele
v Praze dne

__________________________

_____________________________

___________________________
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