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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0366/F5005/14 - pro II. etapu 

0367/F5006/14 -  pro III. etapu (objednatele)

ze dne 8.12.2015

i

na provedení Stavebních prací

,Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

O) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656132
se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové

představenstva společně 
bankovní spojení: 

číslo účtu:
a) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby dle zápisu v obchodním rejstříku oprávněné zastupovat společnost
b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“),

a

(2) Energie -  stavební a báňská a.s.
IČO: 451 46 802
DIČ: CZ45146802
se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 1399
zastoupena: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
a) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

tel.:
email:

b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



tel.:
email:

tel.:
email:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné 
stavební práce a stavební práce neprovedené v II. etapě.

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 a které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při zpracování projektové dokumentace pro 
realizaci výstavby či rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury na území hlavního města Prahy 
vychází zadavatel, resp. jeho dodavatelé, standardně z historických zákresů, na nichž je zachycena 
poloha spravované vodohospodářské infrastruktury a které v tomto ohledu představují jediný zdroj 
informací. V souladu s touto zažitou praxí byly historické zákresy rovněž podkladem pro 
zpracování projektové dokumentace pro provedení staveb, jež jsou předmětem Smlouvy o dílo.

Po zahájení stavebních prací se však ukázalo, že skutečná poloha třípásové stoky DN 2500 
historickým zákresům neodpovídá a stoka se v rozporu snimi vyskytuje v prostoru budoucí 
stavební jámy Hlavní čerpací stanice. Tuto okolnost zadavatel nemohl s ohledem na unikátnost, 
stáří a rozsah spravované vodohospodářské infrastruktury, jakož i na technická specifika provádění 
stavebních prací, jež jsou předmětem Smlouvy o dílo, předvídat.

Nepředvídaná třípásová stoka DN 2500 v prostoru stavební jámy budoucí Hlavní čerpací stanice 
způsobuje kolizi s milánskými stěnami. Proto úseky stoky, které jsou v kolizi s milánskými stěnami 
stavební jámy Hlavní čerpací stanice, musí být v tzv. zaslepovacích jamách vybourány a zaslepeny 
zazděním, aby nedocházelo k odtoku pažící suspenze při hloubení a následně k úniku betonu při 
betonáží milánských stěn.

Dále v návaznosti na skutečně zjištěný stav na staveništi budou koruny milánských stěn umístěny 
na vyšší kótu a to tak, aby svahované části hrubé terénní úrovně byly co nejnižší a neohrožovaly 
stabilitu komunikací, objektů a inženýrských sítí. Tloušťka milánských stěn bude změněna z 800 
mm na 600 mm a s tím bude přehodnocen typ a počet kotev.

Dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, resp. pro uvedení díla do užívání 
a provozování vodohospodářské infrastruktury.

ČLÁNEK 1.

1. Ustanovení čl. 1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 1.1.1 a 1.1.2, které 
znějí:

„1.1.1 zhotovitel provede v II. etapě

- stavební jámy pro zaslepeni zděné třípásové stoky DN 2500
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- zřízení podzemní stěny z železobetonu tl. 600 mm -  2.903,76 m2

osazení a napnutí dočasných kabelových kotev pro nosnost do 0,62 MN v délce 
969,00 m

hloubení rýh pro podzemní stěny tl. 600 mm změna zatřídění horniny

osazení zápor do podzemních stěn (změna řešení prostupů pro potrubí v podzemních 
stěnách)“

1.1.2 zhotovitel neprovede v II. etapě

podzemní stěny z železobetonu tl. 800 mm -  2.995,00 m2

osazení a napnutí dočasných kabelových kotev pro nosnost do 0,93 MN 
v délce 1.238,00 m

hloubení rýh pro podzemní stěny tl. 800 mm

2. Ustanovení čl. 8. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nové odstavce 8.1.1 a 8.2.1, které 
znějí:

„8.1.1 Cena díla dleust. čl. 1.1.1 a 1.1.2 činí bez DPH

dle odst. 8.9 Smlouvy o dílo činí sleva

z toho dodatečné stavební práce dle čl. 1.1.1
a práce neprovedené dle čl. 1.1.2
Cena za dodatečné a neprovedené stavební práce

8.041,454,43 Kč«

164.111,31 Kč

31.656.208,00 Kč 
-23.450.642,26 Kč 

8.205.565,74 Kč

Soupis dodatečných stavebních prací a prací neprovedených -  viz příloha č.l

„8.2.1 Po připočtení ceny dle odst. 8.1.1 činí celková a konečná Cena díla bez DPH 
560.744.550,43 Kč.“

číslo a kce cena dle SoD cena dle dod.č. 1 cena celkem
z  toho  pro  
a k c i

1 /2 /F 50/05  - 
II. etapa

305 110 817,00 8 041 454,43 Kč 313 152 271,43 Kč

1/2 /F 50/06  - 
l i l  etapa

247 592 279,00 - Kč 247 592 279,00 Kč

552 703 096,00 Kč 8 041 454,43 Kč 560 744 550,43 Kč

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je  vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 
objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
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3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 -  soupis dodatečných stavebních 
prací a prací neprovedených.

Z a  O b je d n a te le , » * _gg, 
v  P raze , d n e  L

Z a  Z h o to v ite le ,
V  K lad n ě , d n e
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