
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2016/003986 ze dne 26. 8. 2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/003986/1
Číslo smlouvy zhotovitele: ...................................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. Objednavatel:

adresa:
IČ:
jednající prostřednictvím: 

adresa:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 
000 75 370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32 
Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň

Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

Sdružení POHL -  STAVMONTA
Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň, 
správcem sdružení

2. Zhotovitel:
se sídlem: 

zastoupené:

Účastníci sdružení:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddílu B, 
vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 
31800
IČ: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, 
vedoucím odštěpného závodu

STAVMONTA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, 
vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 
312 00 Plzeň 
IČ: 40525007



DIČ: CZ40525007

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu
b) technických: Ing. Marek Slavík, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tento

d o d a t e k  č .  1

i.
1. Dne 26. 8. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  je 
rekonstrukce sítí vodohospodářské infrastruktury, nacházející se v Rychtaříkově ulici 
v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele o úpravu termínu 
dokončení, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, se 
smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění do 5.9.2017.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončil stavební práce a předat dokončené dílo nejpozději 
do 5. 9. 2017.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

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.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň.
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Přílohy:
Příloha č. 1 -  Žádost o úpravu termínu dokončení

V Plzni dne 1 9 -04- 2017

statutární riíěsto Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Miloslav Soukup, MBA 

vedoucí odboru

Y Plzni dne  ̂  ̂ ‘flf- 1017

P O H L  cz
o dštěpný  zá
Domažlická 1 
IČ: 2560646E 
tel.: 377 387

Sdružení POHL -  STAVMON I Á
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň j 

Ing. Zdeněk Hanzal 
vedoucí odštěpného závodu



P0HL cz, a .sDř ©ditěprsý láwod Plierá
DomaiBická 168, 318 00 PLŽEM

ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 67

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON M lSTO ODESLÁNÍ /  DATUM

18 . 1.2017

v ě c  : Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček, 
Plzeň, Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí 
Žádost o úpravu termínu dokončení

Dle smlouvy o dílo č. 2016/003986 ze dne 26.8.2016 je stanoven jako termín dokončení díla den 5.5.2017 při 
zahájení prací do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Zahájení prací ve shora uvedeném termínu nebylo možné z důvodu provádění rekonstrukce plynovodu v této 
lokalitě -  RWE GasNet, s.r.o. -  viz přiložené stanovisko správce komunikace -  SVS MP.
Stavební práce tak byly zahájeny až dne 30.11. 2016 — viz zápis ve stavebním deníku č.l. Nicméně vzhledem ke 
skutečnosti, že na území stavby nebyla z důvodu neukončení prací na stavební akci „Rekonstrukce plynovodu“ 
vydána ze strany SVS MP dohoda o technických podmínkách, mohly být prováděny pouze práce sanační, za 
použití bezvýkopové technologie.
Stanovisko správce komunikace, včetně dohody o technických podmínkách bylo vydáno SVS MP dne 2.1.2017.
Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění zahájení stavebních prací minimálně o 3 měsíce (09-11/2016), a v případě 
prací výkopových minimálně o 6 měsíců (09/2016-02/2017) -  neboť rekonstrukci vodovodního řadu lze zahájit 
v případě vhodných klimatických podmínek nejdříve v průběhu 03/2017.
Z tohoto důvodu žádáme o úpravu termínu dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo č. 2016/003986 -  
navrhujeme prodloužení doby výstavby o 4 měsíce, tj. do 5.9.2017.

V Plzni dne 18.1.2017 Za zhotovitele: Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu 1

''■‘IV. . . ,1 Vir ké 168
Přílohy Stanovisko správce komunikace ze dne 30.9.2016
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Stanovisko TDI:

¿¿ol/Ulasá v-a s. mu

i k j c . 'y&ruz A<(šE*L&Ctrr.
DIČ: CZ25606468 Bankovní spojení1 Komerční hanka Plzeň
IČO: 25606468 číslo účtu
Spisová značka: Městský soud v Plzni, oddíl A, vložka 15912


