
D O D A T E K  č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/0356 ze dne 30. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. VODÁRNA PLZEŇ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574 
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: ............................................ generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. POHL cz, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25. PSČ 25263
týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: ........................................ vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k  Č. 2 

i.

1. Dne 30. 4. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení 
díla -  opravy vodovodního řadu Valcha, křižovatka Dobřanská -  Sulkovská -  K Zelené louce, 
a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 13. 11. 2039, se 
smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla 
objednateli.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto 
zněním:



“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli 
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 
30. 4. 2020. “

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

fl.

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

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno 
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,

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 19-11*2019 V Plzni dne: 0-}0tj

VODARNA PLZEŇ a.s.

................................. 
generální ředitel

POHL c. . . . . . .
POHL cz, a.s., odštěp.............od Plzeň 

............................... 
vedoucí odštěpného


