
Dodatek č. 1,

kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo na provedení stavebních prací

„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  nátoky na ÚČOV -  II. a III.
Etapa“ ze dne 8, 12. 2015

číslo objednatele:

0366/F5005/14 - pro II. etapu;

0367/F5006/14 - pro III. etapu

Smluvní strany

(1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
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:
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b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

tel.:
email:

tel.:
email:

(dále jen „Zhotovitel“)

uiavřtly níži yvedtnéhe dne, "»!§!§§ a ř§ku, v§§u>aáu § y§t§fl§vením f  lt©l a m \ - .  m k § m  

i  I I 1011II:, §hian§ký iákenik (dále jen „nhšanský iákenik") ettle dedalek i  1 (dále jen 
dodatek1);

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že Zhotovitel je ve smyslu čl. 5 odst. 5 Smlouvy o dílo na provedení 
stavebních prací „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, Etapa 0007 -  nátoky na 
ÚČOV -  II. a III. Etapa" uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 12. 2015 (dále jen 
„smlouva o dílo“) oprávněn po dobu provádění díla změnit subdodavatele uvedeného 
v příloze č. 4 smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele,

s ohledem na skutečnost, že Zhotovitel obdržel od Objednatele předchozí písemný souhlas 
podle čl. 5 odst. 5 smlouvy o dílo ke svým žádostem o zménu subdodavatele,
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I.
Změna smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č. 4 v pořadí druhá tabulka zní:

Obchodní firma subdodavatele Konsorcium ARKO TECHNOLOGY, 
a.s. a WARBUD SPÓEKA AKCYJNA

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 206/108,619 00 Brno
Warbud SPÓLKA AKCYJNA
02-672 Warsaw, 32 Domaniewska Str., 
Polsko

IČO

ARKO TECHNOLOGY, a.s. -  002
19 169
Warbud SPÓLKA AKCYJNA -  
010029119

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem subdodávky a druh 
stavebních prací

Plnění související s dodávkou a montáží 
technologického zařízení hlavní čerpací 
stanice

Procentuální finanční podíl na 
veřejné zakázce 36,9 %

2. V příloze č. 4 v pořadí desátá tabulka zní:

Obchodní firma subdodavatele Konsorcium ARKO TECHNOLOGY, 
a.s. a WARBUD SPÓLKA AKCYJNA

Sídlo (celá adresa vč. PSČ)

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
Warbud SPÓLKA AKCYJNA
02-672 Warsaw, 32 Domaniewska Str., 
Polsko

IČO

ARKO TECHNOLOGY, a.s. -  002
19 169
Warbud SPÓLKA AKCYJNA -  
010029119

Stručný popis prací, které jsou 
předmětem subdodávky a druh 
stavebních prací

Plnění související s dodávkou a montáží 
technologického zařízení hlavní čerpací 
stanice

Procentuální finanční podíl na 
veřejné zakázce 50,3 %
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II.
Pro přehlednost se níže uvádí celkový seznam subdodavatelů pro realizaci II. etapy:

Subdodavatelé ze smlouvy o dílo:

- KUNST, spol. s r.o., IČ: 19010591

- GWT Gesellschaft für Wasser - ung Wärmetechnik GmBh, IČ FN270462p

- Zakládání Group a.s., IČ: 61858013

- Ing. Leopold Malík, IČ: 87351391

- EKOKLIMA akciová společnost, IČ: 00474835

- BREMA, spol. s r.o., IČ: 44264321

- COFELY a.s., IČ: 26121603

Změna subdodavatele, odsouhlasená Objednatelem na základě žádosti ze dne 5.4.2016

- konsorcium společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 

Brno, IČ: 002 19 169 a WARBUD S.A., Domaniewska 32, Varšava, Polsko, 

reg.č.: 00000010823

Další subdodavatelé, na jejichž účast na zakázce byla odsouhlasena objednatelem na 

základě žádostí ze dne 8.12.2015, 21.4.2016, 13.5.2016 a 16.6.2016:

- LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným, IČ: 44851774

- TERRACON a.s., IČ: 63078848

- Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s., IČ: 49242334

- České přístavy, a.s., Praha 7, IČ: 45274592

- EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČ: 48592412

- LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., IČ: 45538093

- Věra Klimentová, IČ: 10220682

- VYPE GROUP a.s., Láskova 1793/21, IČ: 24675911

- PTÁČEK a.s., IČ: 28209320

- Petr Dvořák, IČ: 14950791

- ŠAMONIL s.r.o., IČ: 27442438

* Jeřáby Doškář s.r.o., IČ: 04594550

- Jaroslav Haupt, IČ: 45259089

- Českomoravský cement, a.s., IČ: 26209578

- TBG METROSTAV s.r.o., IČ: 63992990
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- Ferona,a.s., IČ: 26440181

- Michael Žítek, IČ: 40596681

- Dinorent s.r.o., IČ: 04342950

- MPC System, společnost s r. o., IČ: 40755517

- Pavel Procházka-KOMERC VZDUCHOTECHNIKA, IČ: 11314354

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
2. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
3. Práva a povinnosti tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.
4. Tento dodatek je  uzavřen dnem, kdy na oba jeho vyhotovení připojí podpis obě smluvní 

strany.
5. Smluvní strany nejsou oprávněny tento dodatek nebo jeho obsah sdělit třetí osobě, 

nestanoví-li zákon jinak.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

7. Stane-li se jakékoli ustanovení tohoto dodatku neplatným, neúčinným či
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují nahradit jej ujednáním, které svým obsahem 
bude co nejlépe odpovídat ustanovení, jež se stalo neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným a které bude platné, účinné a vymahatelné.

8. Stane-li se jakékoli ustanovení tohoto dodatku neplatným, neúčinným či
nevymahatelným, není tím jakkoli dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení tohoto dodatku.

9. Tento dodatek je  sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jedno (1) obdrží Zhotovitel a 
jedno (1) obdrží Objednatel.

10. Součástí této dohody je  příloha -  Souhlas Zhotovitele se změnou subdodavatele,
11. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

i b -fffi- 7018
V Praze dne V Praze dne_____________

7«! nrfioH nato]«* Za Zhotovitele:
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