
DODATEK č.4
ke smlouvě o dílo č. ze dne 20. 1. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u7avřelí:

1. VODÁRNAPLZENa.s.
Zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce. 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: generálním ředitelem
na straně jednéjako „objednatel“

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

se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: vedoucím odštěpného závodu

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

dodatek č. 4

1.

Dne 20. l. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dík) (dále jen „Smlouva“), ve
znění dodatku č.1 ze dne 26. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 2021 & dodatku č. 3 ze dne 22.
7. 2021,jejímž předmětem je Závazek zhotovitele k provedení díla— Čerpací stanice Božkov;
Čerpací stanice Slovany 11, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou
cenu.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které
nebyly součástí původních zadávacích podmínek ajejichž realizace je nezbytná pro dokončení
d1'1a. Změna předmětu dílaje odsouhlasena ze strany technickéhodozoru stavebníka. Vyčíslení
vícepracíje blíže specifikováno ve změnovém listu č, 10 ze dne 30. 9. 2021.

Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 22.050 Kč bez DPH

V návaznostina výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, S ohledem na
tuto skutečnostse stávající text čl. 3 odst. 31 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto
zněním:
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3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními

stranami sjednána v následující výši:

Cena V Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

9.712.167,45 21 11.751.722,61

(Čerpací stanice Božkov)

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

4.453.528,64 21 5.388.769,65

(Čerpací stanice Slovany II)

5. Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají tímto dodatkemnedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněníprostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli & jedno
obdrží zhotovitell

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy
stvrzují.

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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