DODATEKč.5
ke

Níže

1.

smlouvě

o dílo č.

ze dne 7. 3. 2019

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

VODÁRNA PLZENa.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
SEZsídlem:
ICO:
25205625
zastoupena:
na

stranějedné

generálním ředitelem
jako

„objcdnatel“

POHL cz, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, V oddílu B, vložka 4934

se sídlem:

IČO:
DIČ:

týká sc:
se síd1em:

Roztoky,

Nádražní

25, 252 63

25606468
cz25606468
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupený:
na straně druhé jako

vedoucím odštěpného Závodu Plzeň
„zhotovitel“

tento

dodatek

č. 5

1.
Dne 7_ 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“),
ve
znění dodatku č. 1 ze dne 9, 10. 2019 a dodatku č, 2 ze dne 23. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne
9. 12. 2020 & dodatku č. 4 ze dne 16. 4, 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele
k provedení díla “» obnova stávajících vodovodních řadů & stok včetně
přípojek vedených v
obou komunikacích Husova náměstí v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení
díla dohodnutou cenu.
Vprůběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly
součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná
pro dokončení díla,
přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále
jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru
stavebníka. Vyčíslení víceprací & méněprací je blíže specifikováno ve Zprávě technického
dozoru stavebníka — zdůvodnění změnového listu č. 2 ze dne 3. 8. 2021.
Celková cena dodatečných prací činí částku
Celková cena

„méněprací“

činí částku
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Kč bez DPH.
Kč bez DPI ].

Kč bez DPH.

5.

Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku

6.

V návaznosti na Výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na
tuto skutečnost se stávající tcxt čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

201753233

] . Cena za dílo se „sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

7.

1 7.963. 044,85 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

H.
1.TenL0 dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními Sh*anami & účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona č. 340/20 IS Sb., () registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli & jedno
(1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a 20 ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což nížc svými podpisy
stvrzuj i,
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
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