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I. Základní specifikace  
 

1 

Název projektu (stavby), pro který bude dílo dodáno: 

Příroda Křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí: Statické zajištění podzemních prostor - Akvaria 

2 

Investor projektu: 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková  organizace 

3 

Název díla: 

Příroda křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí: Statické zajištění podzemních prostor - Akvaria 

4 

Specifikace předmětu díla (rozsah v rámci projektové dokumentace, položkového rozpočtu, apod.): 

Předmět díla se rozšiřuje o práce dle nabídky zhotovitele ze dne 25.3.2019 – stavební připravenost pro montáž technických 
rozvodů ( ZTI, EL ) pro Akvaria, zajišťovaných objednatelem, zpětné stavební úpravy a začištění po provedení technických rozvodů 
a provedení finální stavební připravenosti podkladních ploch pro montáž Akvárií.   

5 Povolení k provedení stavby (název úřadu, který jej vydal, č. j., den vydání, den nabytí právní moci): 

 
Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby č.j. UMO1/01977/19 ze dne 12.2.2019 uzavřená mezi Správním orgánem Úřad 
městského obvodu Plzeň 1, stavebníkem Zoologická a botanická zahrada m. Plzně, p.o. se souhlasem třetí osoby ve smyslu § 168 
správního řádu Statutární město Plzeň v zastoupení MMP ORP. 

6 

Místo provádění díla (pozemek, stavba, budova, obec, katastrální území): 

Areál Zoologické a botanické zahrady města Plzně,  k.ú.: Plzeň, parcelní číslo pozemku : 10947/2 

7 

Specifikace projektové dokumentace (název zpracovatele PD, označení, den vydání): 

Generální projektant Ing. Jaromír Zlámal, POHL cz,a.s.,  č. zakázky 252/2018 z 01/2019 

Část PD vztahující se k dílu 
Příroda křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí: Statické zajištění podzemních prostor - 
Akvaria 

8 

Cena díla (bez DPH): 

Cena díla dle smlouvy o dílo:             477 898,40 Kč 
Navýšení ceny díla  - vícepráce:           21 619,20 Kč 
Cena díla celkem:                                 499 517,60 Kč 

9 Způsob a forma úhrady ceny díla, splatnost faktur: 

 
 Objednatel Zhotovitel 

obchodní firma 
Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně, příspěvková  organizace 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň 

IČ 00377015 25606468 

DIČ CZ 00377015 CZ 25606468 

sídlo Pod Vinicemi 9,  301 00 Plzeň Domažlická 168, 318 00 Plzeň 

zápisu v  rejstříku sp. zn. Pr 33 vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. B 4934 vedená u MS v Praze  

číslo účtu   

zástupce  Ing. Jiří Trávníček – ředitel příspěvkové organizace Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí o. z. Plzeň 

osoby jednající ve 
věcech technických 
(jméno, tel., mail) 

Ing. Radek Martinec  
Ján Sýkora  
Robert Kazda  
 

Ing. Jiří Bureš  
Bohumil Plechatý  
Ing. Aleš Mráz  

číslo smlouvy 15/B/19 SoD 5019008 



 

 

 

 

 

2 

 

Cena díla bude uhrazena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla. Faktury budou zasílány v písemné formě na adresu objednatele. 

Splatnost faktur: 30 dnů od doručení objednateli. 

10 

Termíny: 

Termín předání a převzetí staveniště: 28.2.2019 

Termín zahájení díla: 28.2.2019 

Termín dokončení a předání díla: do 30.4.2019 

12 

Záruka za jakost díla: 

36 měsíců 

13 

Ostatní ujednání: 

nejsou 

14 
Přílohy, jež jsou součástí tohoto dodatku smlouvy: 

1. cenová nabídka zhotovitele, položkový rozpočet 

 
 

 
 
Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele, položkový rozpočet 

 
  
 
 

 
 
 

V Plzni dne 10.4.2019 V Plzni dne 10.4.2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,  
příspěvková  organizace 

 
Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí o. z. Plzeň  

POHL cz, a.s. 


