
TSKRP007K0U4A/f/sr/čWe/pn/7
DOHODA 0 ÚPRAVĚ PODMÍNEK POSKYTNUTÍ
JEDNORÁZOVÉHO PLNĚNÍ ZPS NA PRAZE 4

dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služby správy provozu zen placeného stání a dodávkách

vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013
(dále jen „Dohoda")

Smluvní strany

Objednatel:

1.

1.1.

Název:

Sídlo:

IČO:

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

Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1

03447286

CZ03447286

Údaj o zápisu do veřejného obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku pod

sp. zn. B 20059 vedenou u Městského soudu v Praze

DIČ:

rejstříku:

Zástupce - osoba oprávněná

k právnímu jednání za

účastníka Smlouvy: Ing. Petr Souček, vedoucí oddělení správy ZPS

Kontaktní osoby ve věcech Michal Berounský, ředitel úseku technicko-informačního

technických: Ing. Petr Souček, vedoucí oddělení správy ZPS

Tel.:

E-mail:

+420 257 015 111

michal.berounsky@tsk-praha.cz, petr.soucek@tsk-praha.cz

(dále jen „Objednatel")

Dodavatel:1.2.

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Údaj o zápisu do veřejného obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku pod

sp. zn. B 1573 vedenou u Městského soudu v Praze

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

45274517

CZ45274517

rejstříku:

Zástupce - osoba oprávněná

k právnímu jednání za

účastníka Smlouvy: Ing. Dana Jurášková, manažer úseku parkování

Kontaktní osoba ve věcech Ing. Libor Povejšil, ředitel divize Městské systémy

technických: Ing. Dana Jurášková, manažer úseku parkování

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Dodavatel")
(Objednatel a Dodavatel dále společně též „Smluvní strany")

+420 261341 111

PovejsilL@eltodo.cz, JuraskovaD@eltodo.cz
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2. Účel a odůvodnění Dohody

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2015 Smlouvu o poskytování služby správy provozu zón

placeného stání a dodávkách vybavení pro zóny placeného stání, č. 9/15/6400/013 (dále
jen „Smlouva"); Dodavatel byl k uzavření Smlouvy vybrán Objednatelem na základě

otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele veřejné zakázky „Dodavatel
služby provozu zón placeného stání v hlavním městě Praze".

2.2. Účelem této Dohody je upravit jednorázově podmínky poskytnutí Jednorázového plnění

ZPS dle Výzvy ze dne 15. 3. 2018, které má být realizováno na území městské části Praha 4

(toto plnění dále jen „Jednorázové plnění ZPS na Praze 4").

2.3. Důvody, proč Objednatel přistupuje ke změně Smlouvy ve vztahu k Jednorázovému plnění

ZPS na Praze 4 touto Dohodou, jsou následující:

i. V průběhu plnění ze strany Dodavatele bylo zjištěno, že některé části Jednorázového

plnění ZPS na Praze 4 nemohou být realizovány pro objektivní překážky. Jedná se o

překážky této povahy:

a) v místě, kde má dojít k realizaci části Jednorázového plnění ZPS na Praze 4,

probíhá stavba bránící řádnému poskytnutí plnění v tomto místě ze strany

Dodavatele (tzv. místa s probíhající stavbou);

b) plocha, kde má dojít k realizaci části příslušného Jednorázového plnění ZPS na

Praze 4, je pronajata třetí osobě, přičemž užívací právo této třetí osoby brání

řádnému poskytnutí plnění v tomto místě ze strany Dodavatele (tzv. místa

s nedokončeným předáním parkovišť provozovaných soukromými

provozovateli), jak uvádí příloha č. 1 této Dohody;

c) plocha, kde byly vzneseny požadavky vlastníků pozemků pod místními

komunikacemi ZPS na převod vlastnictví stavby komunikací či na jejich vyřazení

ze seznamu místních komunikací (tzv. místa s nedořešeným vztahem ke

komunikaci), jak uvádí příloha č. 1 této Dohody;

d) plocha, kde byly vzneseny požadavky vlastníků staveb umístěných na místní

komunikaci ZPS k vyřazení ze systému ZPS (tzv. místa s nedořešeným vztahem

ke stavbám na komunikaci), jak uvádí příloha č. 1 této Dohody;

e) v místě, kde má dojít k realizaci části příslušného Jednorázového plnění ZPS na

Praze 4, probíhá změna organizace dopravy a úprava vozovky a přiléhajících částí

pozemní komunikace v rozsahu, který brání řádnému poskytnutí plnění v tomto

místě ze strany Dodavatele (tzv. místa s probíhající změnou dopravního

uspořádání) jak uvádí příloha č. 1 této Dohody.

(dále jen souhrnně „Neprovedené části Jednorázového plnění ZPS na Praze 4").

ii. Smluvní strany považují tyto okolnosti za překážky objektivní povahy vzniklé na straně

Objednatele, když Objednatel nezajistil, aby příslušná místa byla způsobilá ktomu, aby

na nich Dodavatel mohl Jednorázové plnění ZPS provést (zejm. instalovat parkovací

automaty a dopravní značky). V tomto smyslu vylučuje prodlení na straně Objednatele

vznik prodlení na straně Dodavatele ve smyslu § 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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iii. Za účelem vyřešení této situace se Smluvní strany dohodly, že Jednorázové plnění ZPS

na Praze 4 bude předáno Objednateli s vyloučením Neprovedených částí

Jednorázového plnění ZPS na Praze 4. Neprovedené časti Jednorázového plnění ZPS na

Praze 4 budou uskutečněny v souladu se Smlouvou pcrté, co odpadne důvod, pro který

nebyly realizovány.

iv. V souvislosti s výše uvedeným mají dále Smluvní strany v úmyslu Dohodou upravit

podmínky předání a platební podmínky Jednorázového plnění ZPS na Praze 4 tak, aby

Neprovedené části Jednorázového plnění ZPS na Praze 4 nebránily Realizaci

Jednorázového plnění ZPS (ve smyslu odst. 8.10. Smlouvy), tedy aby byly splněny

podmínky splatnosti Ceny Jednorázového plnění Z3S vzhledem k Jednorázovému

plnění na Praze 4 s výjimkou Neprovedených částí Jednorázového plnění ZPS na

Praze 4.

v. Změna závazku ve smyslu písm. iii. a iv. tohoto odstarvce je změnou nepodstatnou ve

smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů. Důvodem je to, že jde o změny dílčího charakteru, které nebyly

předvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a které nejsou spojené s osobou

Dodavatele (jsou vyvolané objektivními překážkami na straně Objednatele). Nejde

proto o změny, které by byly ze své podstaty schopné způsobit změnu ekonomické

rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, umožnit účast jiných dodavatelů nebo

ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení nebo které by vedly

k významnému rozšíření rozsahu plnění.

Změny v podmínkách poskytnutí Jednorázového plnění na Praze 4

Smluvní strany sjednávají, že Dodavatel dokončí a předá Objednateli Jednorázové plnění na

Praze 4 bez Neprovedených částí Jednorázového plnění na Praze 4 (dále jen „Provedené
části Jednorázového plnění na Praze 4"). Za Provedené části Jednorázového plnění na

Praze 4 se rovněž považuje dodávka dvou Parkovacích automatů (PA), které měly být

instalovány v rámci Neprovedených částí Jednorázového plnění na Praze 4, bez ohledu na

to, že nedošlo k jejich instalaci na místě; jedná se o PA č. P4-16 (lokalita Hodonínská) a P4-

66 (lokalita Nuselská).

Pro účely Akceptačního řízení Jednorázových plnění Z3S (vč. Akceptačního protokolu

Jednorázových plnění ZPS), stanovení okamžiku Realizace Jednorázového plnění ZPS,

podmínek splatnosti Ceny Jednorázových plnění ZPS, podmínek záruky za jakost a běhu

Záruční doby se považují Provedené části Jednorázového plnění na Praze 4 (jako celek) za

samostatné Jednorázové plnění ZPS.

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností stanoví, že Dodavatel je povinen

poskytnout Neprovedené části Jednorázového plnění na Praze 4 ihned poté, co odpadne

překážka bránící provedení příslušné Neprovedené části Jednorázového plnění ZPS na

Praze 4 (resp. příslušné věcně a územně samostatné části ~ohoto plnění).

Pro účely Akceptačního řízení Jednorázových plnění ZPS (vč. Akceptačního protokolu

Jednorázových plnění ZPS), stanovení okamžiku Realizace Jednorázového plnění ZPS,

podmínek splatnosti Ceny Jednorázových plnění ZPS, podmínek záruky za jakost a běhu

Záruční doby se každá Neprovedená část Jednorázového plnění na Praze 4 (resp. každá

věcně a územně samostatná část tohoto plnění) považuje za samostatné Jednorázové

plnění ZPS.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že pro stanovení
Ceny Jednorázových plnění ZPS pro Provedené části Jednorázového plnění ZPS na Praze 4 a

pro Neprovedené části Jednorázového plnění ZPS na Praze 4 se uplatní ceny dle Ceníku,

jako kdyby šlo o jedno Jednorázové plnění ZPS v celém rozsahu původního Jednorázového
plnění ZPS na Praze 4.

3.5.

Závěrečná ustanovení

Pojmy s počátečními písmeny použité v této Dohodě mají význam, který definuje Smlouva,

nevyplývá-li z této Dohody jinak.

Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že v ostatních částech Smlouva

zůstává nezměněna, zejm. že změna podmínek poskytnutí Jednorázového plnění ZPS dle
Smlouvy se týká výlučně podmínek poskytnutí Jednorázového plnění ZPS na Praze 4. Pokud
v této Dohodě není výslovně uvedeno jinak, žádné ustanovení této Dohody nesmí být
vykládáno tak, že by zbavovalo Dodavatele povinnost poskytnout plnění v původním
rozsahu dle Smlouvy.

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu Dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a

transparentně, a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění Smlouvy a

veškerých jejích dodatků či dohod, které se jí týkají, a veškerých činnostech s ní
souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance

programu TSK (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele,
zejména s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu
dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby
nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb.,

nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009. Smluvní strany

prohlašují a zavazují se, že toto ustanovení nesmí být vykládáno v tom smyslu, že omezuje

povinnosti Dodavatele plynoucí ze Smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), zajistí Objednatel.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Tato Dohoda je sepsána ve 4 vyhotoveních. Tři z nich obdrží objednatel, jedno dodavatel.

Přílohou této Dohody je:

Příloha č. 1 - Plánky míst s nedokončeným předáním parkovišť provozovaných
soukromými provozovateli, s nedořešeným vztahem ke komunikaci, s nedořešeným
vztahem ke stavbám na komunikaci, s probíhající změnou dopravního uspořádání.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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Příloha č. 1 k Dohodě o úpravě podmínek poskytnutí jednorázového plnění ZPS na Praze 4

Plánky míst s nedokončeným předáním parkovišť provozovaných soukromými provozovateli,

s nedořešeným vztahem ke komunikaci, s nedořešeným vztahem ke stavbám na komunikaci,

s probíhající změnou dopravního uspořádání.

a) Místa s nedokončeným předáním parkovišť provozovaných scukromými provozovateli
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b) Místa s nedořešeným vztahem ke komunikaci

Hodonínská

1

___

1
—

I
I
I
I a

I f

1
i
I
i
I
l
l

i

Z
; ? ;

■ s

I *« m

I
i
i
i

*

i
i
i
i
i *

i
i
i

P4-16 ■I
'
___

I

I

■

Stránka 9 z 13



Družstevní ochoz
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c) Místa s nedořešeným vztahem ke stavbám na komunikaci

Jihlavská
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d) Místa s probíhající změnou dopravního uspořádání.

Sinkulova

V Praze dneV Praze dne

za ELTODO, a.s., (Dodavatele)za Technickou správu komunikací
hl. m. Prahy, a. s. (Objednatele)

Ing. Petr Souček

vedoucí oddělení správy ZPS

Ing. Dana Jurášková

manažer úseku parkování
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