
DODATEK č. 1 VHZ_2019/307 

SMLOUVY O DÍLO 

Číslo Objednatele: VHZ-2018/267 

Číslo Zhotovitele: 21-8069-0100 
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČO: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupen:    Martinem Hoždorou, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 31, Praha 4, 140 16 

IČO: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

zastoupen Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 

písemně pověřeným členem.  

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u MS Praha oddíl B, vložka 7326 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavřely v návaznosti na 

zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Projektová a inženýrská činnost – Sušárna čistírenských 

kalů na ČOV Šumperk – opakované zadávací řízení“ dne 30. 11. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), v níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (dále 

jen „Dílo“) pod souhrnným názvem Projektová příprava, vyřízení úředních povolení a autorský dozor 

projektové dokumentace „Projektová a inženýrská činnost – Sušárna čistírenských kalů na ČOV 

Šumperk,“ realizované v areálu ČOV Šumperk, dle základní a zevrubné koncepce, jejíž situace je 

v Přílohách Smlouvy. Smluvní strany mají zájem tímto dodatkem rozšířit předmět plnění Smlouvy 

následovně. 



 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

1.1 V článku 2 Smlouvy se ruší odst. 2.1 a nahrazuje se novým, jehož znění je následující: 

„2.1 Celková cena Díla mimo AD činí 2 689 000,-Kč bez DPH. Bližší cenová specifikace 

jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.“ 

 

1.2 V příloze č. 6 Smlouvy se v části 6.2 doplňuje nový stavební objekt, a to následovně: 

„Objekt odvodnění kalů na ČOV Šumperk 

Součástí tohoto objektu bude návrh kompletní technologické linky strojního odvodňování kalu, 

která bude sloužit pro zabezpečení požadované vstupní sušiny odvodněného kalu pro novou 

sušárnu kalu. Součástí PD bude i návrh nového čerpání kalu ze stávající homogenizační nádrže 

kalu na nové odvodnění.“ 

 

1.3 Obsah přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:  
 

„Příloha č. 2: Cenová specifikace 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy: ZVS                 134.450,-Kč (bez DPH)    5% z celkové ceny díla 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.2 Smlouvy: PDÚR              403.350,-Kč (bez DPH)   15% z celkové ceny díla 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.3 Smlouvy: IČ-ÚŘ             268.900,-Kč (bez DPH)  10% z celkové ceny díla 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy: PDSP                537.800,-Kč (bez DPH)  20% z celkové ceny díla 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.5 Smlouvy: IČ-SŘ               537.800,-Kč (bez DPH)  20% z celkové ceny díla 

Dílčí plnění dle čl. 1.3.6 Smlouvy: RPD                  806.700,-Kč (bez DPH)   30% z celkové ceny díla 

V případě sloučení jednotlivých fází dle článku 1.3.8 smlouvy se jednotlivé částky za dílčí plnění 

sčítají. 

 

Celková cena Plnění bez DPH      2 689 000,-Kč 

 

 

2. Závěrečná ustanovení  

2.1 Platnost a účinnost dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

2.2 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná. 

2.3 Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. 

Objednatel obdrží po 2 stejnopisech dodatku a Zhotovitel po 1 stejnopisu dodatku.  

 

  

V Šumperku dne: 5.4.2019 V Praze dne:8.4.2019 

 

 

_______________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora 

 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda 

představenstva 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

 


