
) Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/002963 ze dne 13. 5. 2019

Číslo smlouvy objednavatele: 2019/002963/1
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
adresa:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím: 

adresa:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární orgán:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze v oddílu B, vložka 4934
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
25606468
CZ25606468
Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

tento

d o d a t e k  č. 1



I.

1. Dne 13. 5. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele k provedení díla: „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města 
Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti od G5B až ke Studentské 18“, a dále 
závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen 
„Smlouva").

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které 
nebyly součástí původních zadávacích podmínek. Změna předmětu díla je 
odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a 
zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních 
prací je pak uvedeno v soupisu prací, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 266 574,83 Kč bez DPH.

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV CENA odst. 1 Smlouvy v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává dohodou podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle 
doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 3 856 378,83 Kč

slovy: tři miliony osm set padesát šest tisíc tři sta sedmdesát osm korun 
českých osmdesát tři haléřů

5. Dále se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. III. ČAS PLNĚNI odst. 2 
Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce, včetně předání veškeré 
požadované dokumentace objednateli nejpozději: do 15. listopadu 2019.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednateli a 
jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými 
podpisy stvrzují.
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb„ 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zpráva technického dozoru stavebníka
Příloha č. 2 -  Soupis prací

V Plzni dne V Plzni dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

POHL
POHL cz. a . s .
odštěpný z i 
Domažlická 
IČ: 2560646 
tel.: :

statutami město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Ing. Zdeněk Hanzal 
vedoucí odštěpného závodu
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práva technického dozoru stavebníka

Akce: Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních 
povrchů, v oblasti od G5B až ke Studentské 18

Místo stavby: Kolektory ve městě Plzeň, v části obce Bolevec
p.č. 1626/5, 1626/27, 1626/41, 1626/60, 1626/63, 1626/64, 1626/194
k.ú. Bolevec

Objednatel: Statutární město Plzeň 
náměstí Republiky 1,301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně 
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: RAVAL projekt v.o.s. 
Kollárova 24, 301 00 Plzeň 
IČ :49194852

HIP: Ing. Jan Válko

Generální dodavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň 
Domažlická 168, 318 00 Plzeň

TDS:
C H M E L ÍK

Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o. obchodní s prosová kar.colář, s.r.o. 
Křimická 105, 318 02 Plzeň DIČ: ^í -í OJ2óí/8 
IČ: 40526178
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Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

Reprofilace výztuže, hydroizolace stropu kolektoru, přístupová rampa.

Po provedení demontáže všech ocelových konstrukcí uvnitř kolektoru, očištění a otlučení všech 
nepřilnavých vrstev betonu bylo konstatováno, že potřebná plocha prováděné reprofilace výztuže je 
větší, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tuto skutečnost nebylo možné při zpracování 
projektové dokumentace předpokládat, nebof se jedná o plochy zakryté původní konstrukcí, těžko 
přístupné. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést reprofilaci i na těchto plochách.
Při provádění zemních prací byl odhalen skutečný výškový průběh stropu komory kolektoru u šachet Š4 a 
Š5. Ve skutečnosti stropy dvou větví kolektoru na sebe bezprostředně výškově navazují a je zapotřebí 
provést izolaci stropu i na této ploše. Projektová dokumentace toto na základě archivních dokladů 
nepředpokládala. Jednalo se o zakryté konstrukce. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést 
hydroizolaci i na této části kolektoru.
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že chodníková rampa, která vede napříč směru kolektoru před 
obchodním domem, nemá své obvodové opěrné stěny založeny na základech. Projektová 
dokumentace předpokládala částečné odstranění rampy v délce 6,5 m a zároveň zachování kratších 
úseků nástupu a výstupu z rampy. Vzhledem k absenci základů dojde při výkopových pracích 
k zhroucení zbylých částí rampy do výkopu, nebof stěny postrádají potřebnou stabilitu.
Tuto skutečnost nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat, neboť se jedná o 
prvky zakryté pod úrovní chodníku. Pro řádné dokončení díla bude nutné odstranit větší část rampy a 
zpětně zhotovit rampu v kompletní délce 9,5 m.
Dále bude pro řádné dokončení díla nutné provést zpětné hutněné zásypy tělesa kolektoru.
Tyto změny mají vliv na termín dokončení díla, nový termín doporučuji stanovit na 15. 11.2019.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 266 574,83 Kč bez DPH 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celkem: 266 574,83 Kč bez DPH 
322 555,54 Kč vč. DPH

CHMELÍK
obchodní a projektová kancelář, s.r.o. 

DIČ: CZ40526178
25.09.2019 Ing. Josef Chmelík CSc.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti od G5B až ke Studentské 18

Místo: 25.09.2019

Zadavatel: RAVAL projekt v. o. s.
Zpracoval: POHL cz a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 2 6 6  5 7 4 ,8 3 322 555,54
01 Stavební práce 266 574,83 322 555,54

j gfjjS POHL cz, a.s.
E  l i *  odštěpný závod P lzeň

POHL Domažlická 168, 318 OC
IČ :25606468 DIČ: CZ2560fe468
tel.:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

177

01 - Stavební práce

Místo: Datum:

Zadavatel:
Uchazeč: POHL cz a.s., odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

Projektant: RAVAL projekt v. o. 
s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

266 574,83
263 108,43

1 - Zemní práce 124 501,19
2 - Zakládání 24 204,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 402,85

PSV - Práce a dodávky PSV 3 466,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 466,40

POIL
POHL cz, a.s.
odštěpný závod P lzeň 
Domažlická 168, 318 0C 
IČ: 25606468 DIČ: CZ!
tel.:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

177

01 - Stavební práce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant: RAVAL projekty, o. s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 
D HSV
D 1

Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2óó 574,83 
263 108,43 

124 501,19

11 K 131101102
H lou ben í nezapažených jam  a zářezů s u rovnán ím  dna do 
p ředepsaného  p ro filu  a spádu v ho rn inách  tř. 1 a 2 přes 100 do 1 
000 m3

m3 3,300 100,90 332,97 CS ÚRS 2018 02

18 K 162301101

V o do ro vné  p řem ís těn í výkopku nebo  sypan iny  po suchu na 
obvyk lém  dop ravn ím  p rostředku , bez n a lo žen í výkopku , avšak se 
s ložen ím  bez ro zh rnu tí z ho rn iny  tř. 1 až 4  na vzdá lenost přes 50 
do 500 m

m3 749,258 71,14 53 302,21 CS ÚRS 2018 02

Nová K 174101101 Zásyp se zhu tněn ím m3 745,958 95,00 70 866,01 CS ÚRS 2018 02
D 2 Z ak ládán í 24 204,39

26 K 274313911
Zák lady z betonu p rostého  pasy betonu kam enem  
nep rok ládaného  tř. C 30/37

m3 6,000 3 171,14 19 026,84 CS ÚRS 2018 02

27 K 274351121 B edněn í zák ladů pasů rovné zř ízen í m 2 15,000 287,03 4  305,45 CS ÚRS 2018 02
28 K 274351122 B edněn í zák ladů pasů rovné ods tran ěn í m2 15,000 58,14 872,10 CS ÚRS 2018 02 POHL C Z , 

d 9 O sta tn í kon stru kce  a p ráce , bou rán í 114 402,85

46 K 919726122
G eo te x t ilie  netkaná pro ochranu, separaci nebo filtra c i m ěrná 
hm o tno st přes 200 do 300 g/m 2

m2 31,320 49,70 1 556,60 CS ÚRS 2018 02 P0B L lo: ZDDUMDO
49 K 961044111 B ou rán í zák ladů z betonu p rostého m3 2,250 2 929,91

' tř2! ■
6 592,30 CS URS 2018 02

54 K 985131311
O č iš těn í p loch  stěn, rubu k leneb a pod lah  ru čn í doč iš těn í 
o ce lovým i kartáči

m2 55,000 101,10 5 560,50 CS ÚRS 2018 02

55 K 985132r02 N av lh čen í p loch  před sanací m2 55,000 18,70 1 028,50 v la s tn í po ložka

' °lzeň 

118 00 Plzeň



56 K 985139111 O č iš těn í p loch  P říp la te k  k cenám  za práci ve  s tísněném  prosto ru m2 55,000 118,88 6 538,40 C S Ú R S  2018 02

57 K 985311111
R ep ro filace  betonu sanačn ím i m a ltam i na cem en tové  bázi ručně 
stěn, tloušťky do 10 m m

m2 55,000 615,20 33 836,00 CS ÚRS 2018 02

58 K 985311911
Rep ro filace  betonu sanačn ím i m a ltam i na cem en tové  bázi ručně 
P říp la tek  k cenám  za práci ve s tísněném  prosto ru

m2 55,000 226,10 12 435,50 C S Ú R S  2018 02

59 K 985321111
O chranný ná tě r betonářské  výztuže 1 vrstva tloušťky  1 mm  na 
cem en tové  bázi stěn, líce  k leneb a podh ledů

m2 55,000 220,60 12 133,00 CS ÚRS 2018 02

60 K 985321911
O chranný ná tě r betonářské  výztuže P říp la tek  k cenám  za práci ve 
s tísněném  prosto ru

m2 55,000 82,96 4 562,80 CS ÚRS 2018 02

61 K 985324221 Ochranný ná tě r betonu ak ry lá tový  d vo jnásobný se stě rkou  (OS-C) m2 55,000 445,10 24 480,50 CS ÚRS 2018 02

62 K 985324911
O chranný ná tě r betonu P říp la tek  k cenám  za práci ve stísněném  
prosto ru

m2 55,000 103,25 5 678,75 CS ÚRS 2018 02

d PSV Práce a dodávky PSV 3 466,40
o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 466,40

76 K 711471051
P roveden í izo la ce  p ro ti povrchové  a podpovrchové  tla kové  vodě 
te rm o p la s ty  na p loše  vodo rovné  V  fo l i í  PVC lepenou

m2 5,700 142,08 809,86 CS ÚRS 2018 02

77 K 711472051
P roveden í izo lace  p ro ti povrchové  a podpovrchové  tla kové  vodě 
te rm o p la s ty  na p loše  sv is lé  S fo lií PVC lepenou

m2 3,000 178,08 534,24 CS ÚRS 2018 02

78 M 28322003 fólie zemní hydroizolační m PVC m2 10,266 109,00 1 118,99 C SÚ RS 2018 02

79 K 711491173
P roveden í izo la ce  p ro ti pov rchové  a podpovrchové  tla kové  vodě 
o s ta tn í na p loše vodo rovné  V  z nopové  fó lie

m2 5,700 40,80 232,56 CS ÚRS 2018 02

80 K 711491273
P roveden í izo lace  p ro ti povrchové  a podpovrchové  tla kové  vodě 
o s ta tn í na p loše sv is lé  S z nopové  fó lie

m2 3,000 53,03 159,09 CS ÚRS 2018 02

81 M 28323024 fólie drenážní nopová m l 10,614 50,80 539,19 CSÚ RS 2018 02

82 K 998711101
Přesun hm o t pro  izo lace  p ro ti vodě, v lhkosti a p lynům  stanovený  
z hm otno sti p řesunovaného  m ate riá lu  vodo rovná  dop ravn í 
v zdá lenost do 50 m v  ob jektech  výšky do  6 m

t 0,050 968,14 48,41 CS ÚRS 2018 02

83 K 998711181

Přesun hm o t pro  izo lace  p ro ti vodě, v lh kosti a p lynům  stanovený  
z hm otno sti p řesunovaného  m ate riá lu  P říp la tek  k cenám  za 
přesun p rováděný bez p ou ž it í m echan izace pro ja kou ko liv  výšku 
objektu

t 0,050 481,18 24,06 CS ÚRS 2018 02

kzeň
-------- lv v ro ,S oo Plzeň

ÍC: 25606468 DIČ: C Z 2 5 6 0 ^  
tel.:




