
DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

,, Vodovod a kanalizace Klatovy - ToČník"

Číslo smlouvy dodavatele: 5018111
Číslo smlouvy objednatele: ORM/12/2018/Ko

1. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661
:

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent

objednatele, tel.: 3 mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
Sídlo : Domažlická 168,318 00 Plzeň
IČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
Bankovní spojení
Číslo účtu :
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4934.
Zastoupen : Ing. Zdeňkem Hanzalem
Ve věcech smluvních : Ing. Zdeňkem Hanzalem

Tel.: e-mail:
Ve věcec|í technických :

Tel.: e-mail:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo č.
objednatele: ORM/12/2018/Ko uzavřené dne 18.04.2018 (dále jen Smlouva):



2.

Stávající znění ČI.
5.1.
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

č. 2 + příloha č. l oceněného soupisu prací s výkazem výměr - dodatku SoD č. 3) činí:
za vodovod 22.685.131,79 KČ bez DPH
za kanalizaci 36.242.627,64 KČ bez DPH

celkem 58.927.759,43 KČ bez DPH

5.2.
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 71.302.588,91 KČ.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 26.01.20! 8 tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Nové znění ČI.
5.1.
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

příloha č. l oceněného soupisu prací s výkazem výměr - dodatku SoD č. 4) činí:
za vodovod 22.931.521,77 KČ bez DPH
za kanalizaci 36.444.057,00 KČ bez DPH

celkem 59.375.578,77 KČ bez DPH

5.2.
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 71.844.450,3 l KČ.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.10.2019 tvoří přílohu č. l
tohoto dodatku.



3.

ZávěreČná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/12/2018/Ko ze dne
18.04.2018 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech
vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy dne 07.01.2020, usnesením č. 1

09. 01, 2923
V Klatovech dne :

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing. Zdeněk Hanjalvedoucí odštěpného zSvod)Plzeň

POHL CZ, a.s. l
(zhotovitel)

Příloha č. l.:
položkový rozpočet s výkazem výměr ZL V02 + ZL K02

( SO11.2, SO12.2,SO12.4+ SO12.1.4,SO14,PS13.1,PS13.2)


