DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2016/000370 ze dne 5.2.2016
Číslo smlouvy objednavatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

2016/000370/1
…………………….

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. Objednavatel:
statutární město Plzeň
adresa:
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ:
000 75 370
jednající prostřednictvím:
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Magistrátu města Plzně
adresa:
Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň
zastoupený:
Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934

se sídlem:

Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800

IČ:
DIČ:
zastoupen:

25606468
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného
závodu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 5.2.2016 uzavřeli
účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnova již
nevyhovujících stok ve Spádné ulici v Liticích u Plzně, a dále závazek objednatele
zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které
nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro
dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany
technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě
technického dozoru investora ze dne 12.7.2016, která tvoří nedílnou součást tohoto
dodatku jako jeho příloha č. 1. Dodatečné stavební práce jsou vyvolány zejména
zjištěním rozdílné nivelety kanalizační stoky.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 252.951,45 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 397.808,94 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje navýšení ceny za dílo o částku 144.857,49 Kč
bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu
ruší a nahrazuje tímto zněním:
1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

3.636.055,49

Kč

K
č

7. Smluvní strany se dále v návaznosti na nezbytnost provedení tímto dodatkem
sjednaných dodatečných stavebních prací dohodly na prodloužení termínu dokončení
díla, kdy zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději
do 15.11.2016.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a
jeden obdrží zhotovitel.
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.

V Plzni dne ………………………….

V Plzni dne ………………………

…………………………………………..
Statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

…………………………….…………..
POHL cz, a.s.,
odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu
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