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DÉL covlDl' PANDEMIJ(Xi lTAKGl PnoJEKTU l
K)LATA r. r. o. (tolio - Uáalcovrr) ir UAB *EncÍícm'(oliur - Ran3ovas), 2020 m. bolarrdÍjo 2 d. sudaré

Úckimo otrrti Nr. ENEx20l0205 .Biomrsés ktlilin6 tickimar Plrck šilrrmoi imolrés njonď', (toliau - Sutartis).
R'angovar rršair nc karta informgvo Utakwlrpb ui, kad pojcktar ngiórria g proutcrromr, kuriar sukelia possulinc
COVID'l9 prndanijr

Širro rgtu Par.Ílotimi infamuojernc:

l. Dl| apamkino pí*i'#tÚltusvžnoni{ judajino' tl&o polcsÍtotinai atidái pqrirrdiniq tcchnologijor
daliq pirtďyrno data1 rrcr vélavo mcdžirgq ir komporrcrrq pirrxymac. Pažymaina' kod daicl
komponatq grmyba vykdorm uticrrio lelygc, krs rpomkirro savalaiki tiq mcdžiryq FiltrtyÍÍ'+ PÍicdc
Rangovu riurrčb tidcrjo ptvirtinim1 rpic lllumokričio (latilo) vemzdllq tidrimo 

"rioeji'''{ 
(P'i.d"' N'.

r).

z. PaŽymáinr' Lrd c! vdrvimd! rruid0É oc tik Rarqovrr, bct ir jo úckéJď$brangovti. vokictijoja
pikúÍgl tictéj5 3minqr 3'ordc4 rc3alějo jq prinrtyti triku Rerrgowi, ncs gamybo buvo vykdorna
KinÚojc kur dél oikyq pdanijor ryribojimq laikinai buvo lrrtit$ riclcimrs. oci tiar Kinijójc, tick
Europor Sqi'qojc bikytt judÓjirrro ryribojimq komporcato (grotcliq) pfunatymas Rrrrgovui vilivo.

3. Du podidÓjuriq CoVlD't9 nrlra[imq Úvcjq EÍP R$8ovo dghrotojq, bci kontalto tu lcr8ančiaisiais,
laikurtir irtaymuocc nu*lyb rcitrbvim$ 2(xl0 m. gruodtjo vifryjcRangorrrc buvo pivcrstrs laikinai
nrbdyti vciklqo drrholojrrrrr bikytrravlizolilcijr.Tri lémq ttad Rryovó dÚhnojii ncaaléjo rutaro
lriku ilvyktl iobjdrQ. Apb ruidrrluriq rinrcij1 Uá*ovrs buvo infoňrrous' Púymain4-kaá p61Gi11t
b Nriona|lnb vdÍyblnlo ryclkaor cc''tio poítyÍns rplc trl (Pricdar Nr. 2)

4. Pažymďn+ krd Rrqovo drrbnojri kurio brójo rylď i Pírcr objda1vyreyti oartq, vrdovanjrnrir LR
i*atymrlr' k8 krq prvykj prÍvrlédavo 14 dlcnq pÍddíi rrviizolircijojo. Tolo rcgrrliwimlt 

'Gnrlbiapsuntino UAB ,Ena*cnr'gdimybcr vykdyd iriprcigojimus klicntamr ir plenr.ori darbur ivairiqosc
objdrorc* irtdtrnr Pt!t.

5. Pažymáine' kú cl3drmaris ÉpaÚrqri bca rúctdarrar tintrrrrai vykdyú Suttti, urlcstcsniu prarrcšimu
Rangovu buvo informrvg bci i'pÓip Uárrnap3 alcinarrčieir írcrrcriai$ tižvclgiant i čovl6.l9lfo ntda gjimi bi hriq 3lrlyrh{ dlrbo tdkdá.i ir emrtjrrdos gunybos apimtyq-ks gali lcmti tam
Ůn| romPm.n! ÚqP$ oÍ'lpoílrfuno tutdrimli mcdálg't rfllnrmar ir pÚ'. Tllp pgt ispejoUá*ova bd dÓl toltb! dnr*ijor grlinl nur'yPl'n i nrn drrh1 vykdymo gnliko irlu vclavimii'
Raryovrr uidriu{ rialdjt vatinr, krip nonrryrlirnoc j{ior rptinkybcr (Fucc MaJeun).

^lirydgbt 
i nurodyq lgfur' hbrurrnjula ld dÓt prrrrrltrés covtDl9 prrrdcrrrijor irelol ir dél o

tritornq ribojimq Rarryovo vcitb vbo brc ltlldyo 3 rrurcriq biiaarpiui. Rragovrr pažymi, krd imrir virq imrnomq
pritmoniq Force Mqjcun $uriix prdrinbnr nrtvolnirrti, bci 6Í'r.mai i"ykdyrl su'.Íti.
PIIEDAI:

l. hicdrr Nt. l - PltviÍtinimll rpic titirrrc aidéjirn+
2. hiodrs Nr. 2 - Nrcirxalinio VrlrtyHnb woikíor ccnro paŽyma
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Překlad z líevštirv do češjnv

ENERSTENA
ŘgŠeNí PRo ENERGETIKU

PIOLATA. s.r.c.
Peu'ovická 440, 3990l Milevslo 22.12'2020 čj.l$5t0

Kvtlt,l DOPADIT PAI\aDEMIE COvtD.lg NA PR(}IEKT

POLATA s.r.o. (dálc jen _ objedntel) a UAB -EÍErsrr'a* (dále jen Zrotovircl) rzavřEv 2. dub 2020 dodavatelskou smlouvu
č.ENEx20l0205 -Dodávka kotelrry m tírrmasu vareálu Teplárny Pisek* (dríte jen Smlowa). Zlotovilel opakovarÉ pisemrĚ informoval
obje&nleb' že projekt čeli pmblémrtn zprsobeným globálni pardernií covtD-lg.

Tlmlo opakovarĚ píscrnrĚ informui'me:

l.Kvúli obtížÉrnu pohybu zbožl / shŽeb / osob a s dm sowisejlclm zpoŽdérírrr dodávck m*eriálů a komporrnlrl termírry dodávek hlavnich
částí techÍDlogie mrrsely !ýt opakwalř odloŽeny. Je tlcba dode' žc se výrcba Ítkt€Íých kornporerrů provádí v zahnničí, oŽ zrrsrndrtovalo
dodávku těcho maeriálri včas' V přílec Zhotovitcl posilá poťvrzcÍú od dďavatclc o odtoŽerrí dodávky potrubi výměniku (kotle). (P6lotra
č. l).
2.Je řeba wést že se ryŽ/ťrď,m se sctkal rrjen Zrotoútel' ale také jeho do&vatelé / subdďavatelé. Dodavatet se sldlem v Německq který
vyróběl nťlžt'a jej rpbyl sctrqerr dodat zhotoviteli včas, praú výmbo probÍhala v Čt*, tarn byta dočasrě pfurrŇerra dodávka z důvodu
omezeni v rómci opatřerí přtjďyď' kvrtli pardemii. Z óivodů pohyb omczujících opadtÍú jak v Čt*' tat i v Ewopské rurii' dďlo ke zpoŽděrú
dodá"ky sorrč&ti (mř{žky) Zrotoviteli.
3.zdůvodů zťš€ni počtu ÍEÍnocÍt'ých CoVIDern-l9 mezi zaměstswrci &otovitele a povirrrÉbo dodržovárrí opatřerú ohle&É konakrů s
rcmocnými v soul'du se zátomými poŽadavky. áotovitel byl nrren v pobvirrě p'rocire dočasÚ'ě pozastavit činnosti a zaměfutr poslar do
kararilény' To vďlo k tomq že zamffinrri Zrotoúteb rrbyli scbopri st dctavit nr Btsto v dohodnném čase' otjedmtel byl o této situaci
informováu Je třeba zdriranil' a ÍoYÉŽ bylo p|bdlďsro osvědčeÍí N&oddbo Stfuho *avotdho ú9avu
4.Také' je seba pozlnn€mt' Že zgÉbmi Zlhotovitele, hďl mwcti odiÍ do Plsku za účelcrn provcded prác€' dh právrÍch p@isů
Litevské tcpÚliky' museli ýi kaŽdém Íúwafu stróvit t,l drú v kedéd' Taková regrrloce \lýeÍ'd omezovala schoprnst společrpsti UAB
'trrrstem* plnit wé ávazky vrlči zátaúqrm a plámva páci v rÚzýcb aI1zrnÁch,včed Plsku
5.Je ffi zdůranit' Že v zijmu odpověfuho chov&ú a ř*blrc plrtr smlouvy' zbotovit l př€dem iďrrnovat a varoval ob}úntele. že se v
rúsledujicích Íněsicló v drxlďltu výroje orrrrrocÍad covlD.l9. mrlže rastd mÍ'scrí práoc dkterých tov&eq sr{ŽeÍd rnýŤobdch kryacit a
dojlt k rdctú'u rrčiých komporrrrL k omczerí barepctu Efoďúu mactiálu apoď. veovď také objeďntele. Že tdo situace mrEe
vést k odcbyltfui od pracovrúho pl&ru a / rbo ke zpoždčdm. aobvitel yznitbu sitrmi vybamtil' Íůo vyši moc (Force Majeure).

S ohle&rn Ín vyše uwdeÉ. dovoltc vás inforrmvar' b z drhrcdu doeadu globáh pademie covtD -l9 a výsledných omezeni byla
čirunst Ztotovitele přenÉ€ila m clkorou dobu 3 mésiců zbo{ovilcl pÍoblEš'#' že Éijrc vešlerrl ÍÍ# oPax.6Íú ke zmÍrÉd do@ů situace
vyší moci a křúffiru plÉnl srrlowy.

PŘÍLoHA:
l. Přiloha č. l - PďYÍzed oodkladudodávky
2. Př{loha č. 2 - Pavrzerú Národrúho gáurího z&avotdho úsaw
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Já, lry Birrte Chlupáňoá, É 0il4768:l přc[arte$ra iazvlo čG.kérp a Fzrlta llt€vského rrpsaná
př€ldadatdů redeíÉm Mlrťstentrrcrrr sprandlmsti čoské repuUiky, tímb stvtzu|l, le Fem osobně
př€|dad ďipoiené listiry a le tento přeHad souhlaď s text€íťl pHnětné lisdny. ffi prorádění
pňbrán komrlort.

Tento ď(on ie zapán v ďideÍd rtconů pod óslem polďlq'': twzozl

V Prare, dne 10.62021

lry ErÚeGl{t?áčo/á
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OBJEDNATEL

Teplárna Písek, a's. ,'Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek"
SMLoUVA o DíLo

ZHOTOVITEL

POLATA s.r.o.

Ev. č.: 5-2020 Ev. č.:20001lo702o20

Příloha B dodatku ě. í smlouvy

StručnÝ popis: V průběhu realizace díla došlo k několika dílčím změnám věcného charakteru
oproti původnímu pojetí projektu. Jejich přesný soupis je uveden v následujících tabulkách a
podrobněji pak V dokladech, které jsou nedílnou součástítéto přílohy.

Všechny změny přitom byly zapříčiněny předem neznámými skutečnostmi, které odůvodňují,
aby výsledný rozdil více- a méněprací bylzpůsobilým výdajem k podpoře. l přes navýšení ceny
díla je výsledná cena díla stále niŽší, neŽ jaká je předjímána cena díla v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (celkové maximální způsobilé výdaje mohou činit 1 10 mil. Kč).

Tři hlavnídodatečné náklady byly přitom následující.

1. VP 06 _ Výměna redleru za pásový dopravník:

Zhotovitel navrhnul v rámci své cenové nabídky takový typ podavače paliva
(řetězový podavač paliva, tzv. redler)), u kterého však s ohledem na předchozí
zkušenostizástupce TDl byly oprávněné obavy, Že bude moŽným zdrojem provozních
poruch. Za tímto účelem pak ve shodě zadavatel, zhotovitel a TDl bylo přistoupeno
k úpravě zamýšleného řešení a nasazenídopravníku pásového typu' Toto pojetí bude
provozně a technicky spolehlivější a výhodnější vyuŽít pásového dopravníku paliva
proti dodavatelem nabízeného redleru. Do výsledné hodnoty vícepráce byl promítnut
rozdíl ceny tohoto typu podavače paliva oproti původnímu, a to na základě obdžených
nabídek od oslovených dodavatelů; přiměřenost cenového navýšení byla ověřena
zástupcem TDl a shledána jako odpovídající'

2. VP 08 _ Dodatečná zpevněná pIocha skládky:

Zhotovitel před realizací zpevněné plochy skládky zadal zpracování geotechnického
posouzení, ze kterého vyplynulo, Že původně navŽené řešení úpravy aktivnízóny pod
budoucízpevněnou plochou pomocí příměsi pojiva není vhodné. Nosnost povrchu by
byla špatná a ohroŽovala by přístupnost techniky při vykládce paliva a jeho následném
překládání do provozního zásobníku nakladačem. Z tohoto důvodu zadavatel byl
nucen souhlasit s draŽším, avšak technicky nutným řešením, v rámci kterého byla
provedena náhrada aktivní části podloŽíza vhodnou štěrkovito-kamenitou sypaninu.

3. vP 17 _ Zpevněná plocha za odlučovačem:

V rámci přípravných stavebních prací pro moŽnou montáŽ elektroodlučovače byly
zjištěny špatné geotechnické podmínky v místě jeho plánovaného umístění, které
nebyly v rámci původního projektu předpokládány. Za tímto účelem tak v souladu se
stanoviskem zadavatele a TDl byly provedeny nezbytné úpravy terénu, provedena
demontáž a nová montáŽ panelového základu a společně s tím i proveden systém
odvodnění (jinak by hrozila častá přítomnost vody pod základovou deskou a moŽné
poškozen í elektrofiltru).

Podrobnosti jsou uvedeny na následujících stranách



OBJEDNATEL

Teplárna Písek, a's. ''Dodávka kotelny na biomasu v areálu Teplárny Písek"
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POLATA s.r.o.
Ev. č.: 5-2020 Ev. č.:20001lo70202o

Reka tulace více race

méněpráce

Gelkové navýšení Geny

Re

54o8804 KčbezDPH

pol poprs cena (Kč) původce změnv
1 VP 01 - opěrná zed', úprava založeni 104 614 TPl, a.s
2 VP 02 - PřeloŽení kabelů 96 99s TPl, a.s

3
VP 03 - Uprava podloŽízákladu teplovodního
výměníku 155 949 TPl, a.s

4 VP 04 - odvodňovacídren - P3 11 970 TPl, a.s
5 VP 05 - Úprava zásypu P8 - P12 16 645 TPl, a.s
6 VP 06 - Výměna redleru za pásový dopravník 1 304 583 TPl, a.s
7 VP 07 - Bypass potrubí 1 30 000 TPl, a.s
I VP 08 _ Dodatečná zpevněná plocha skládky 3 500 000 TPl, a.s
9 vP 17 - Zpevněná plocha za odlučovačem 605 205 TPl, a.s

celkem 5 925 96í

pol poprs cena (Kč) původce změny

I VP 09 - SluŽby od TPl, a.s 13 300 POLATA, s.r.o
2 VP 10 - SluŽby od TPl, a.s 39 863 POLATA, s.r.o
3 VP 1 1 - Změnaoběhových čerpadel 312 039 POLATA, s.r.o
4 vP12-S od TPl, a.s 28 146 POLATA, s.r.o
5 VP 13 - SluŽby od TPl, a.s 86 022 POLATA, s.r.o
6 VP 14 - SluŽby od TPl, a.s 22250 POLATA, s.r.o
7 VP15-S od TPl, a.s 13737 POLATA, s.r.o
I VP 16 - SluŽby od TPl, a.s 1 800 POLATA, s.r.o

celkem 517 157




