Dodatek č.2 ke
Smlouvě o Dílo
č. USD2050018 (objednatele)
č. 145500/2021 (zhotovitele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PI19002 Terénní úpravy koridoru nad výtlačnými řady
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění
(dále jen „Dodatek“)
mezi:
(1)

Úpravna vody Želivka, a.s.
se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
IČO: 26496224
DIČ: CZ26496224
bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 (dále
jen „Objednatel“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019
Želivská provozní a.s.
se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00
IČO: 29131804
DIČ: CZ29131804
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766
jednající: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX na základě plné moci ze dne
7. 6. 2019 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X
a
(2)

Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel a
Ing. Jaromír Raclavský, výrobně-technický ředitel,
oba na základě plné moci ze dne 23. 2. 2021
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X
(dále také jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní
strana“).

Vhledem k tomu, že
v průběhu výstavby vznikla potřeba dodatečných terénních úprav spočívajících v provedení výkopu rýhy,
pískového lože, záhozu, hutnění a osetí travou a o jejichž provedení objednatel zhotovitele požádal,
se Smluvní strany dohodly na následující úpravě článku 2, a článku 5. Smlouvy o dílo takto:
1.
1)

V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY na konec textu bodu 2.1 se připojuje další úprava takto:
„

2)

Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou také práce spojené s dodatečnými terénními úpravami
spočívající v provedení výkopu rýhy, pískového lože, záhozu, hutnění a osetí travou, včetně dovozu
a manipulace se zeminou (tzv. vícepráce prováděné nad rámec uzavřené smlouvy o dílo), o které
objednatel v průběhu provádění prací zhotovitele požádal, v rozsahu v Dodatku č.2. “
V článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA –
text bodu 5.1 se upravuje takto:

„ 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí 4 339 971,18 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta
třicet devět tisíc devět set sedmdesát jedna koruna česká osmnáct haléřů bez DPH), a to za řádně
a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou.
Rekapitulace ceny bez DPH:
Cena dle základní Smlouvy o dílo ………………..………………………………………………..…..... 3 786 585,43 Kč
Cena za práce dle Dodatku č.1 ……..………………..……….…...………………….………….……… 281 986,25 Kč
Cena za práce dle Dodatku č.2
nákup zeminy vč. manipulace (9 889,95 tun za cenu 10 Kč/t) ……… 98 899,50 Kč
provedení rýhy v délce 150 m vč. záhozu, hutnění, osetí travou ..… 172 500,00 Kč
Cena za práce dle Dodatku č.2 …..……………………….…...………………….……………………..... 271 399,50 Kč
======================================================================================================================================================

Cena celkem dle základní Smlouvy a Dodatků č.1 a č.2 bez DPH ……....……………...... 4 339 971,18 Kč
Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle
níže uvedeného. Ceny jednotlivých zakázek bez DPH jsou stanoveny takto: “
2.
1)

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějšího dodatku č.1 tímto dodatkem
nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

2)

Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 výtiscích stejné platnosti, z nichž po jednom
vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3)

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne: 19. 5. 2021

V Praze dne:

…………………………………………...
…………………………………………...
…………………...……………………...
XXXX XXXXX XXXXXX
Ing. Josef Mareš
Ing. Jaromír Raclavský
generální ředitel
obchodní ředitel
výrobně-technický ředitel
Želivská provozní a.s.
Energie – stavební a báňská a.s.
z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.
na základě plné moci
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