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Dodatek č. 2
ke smlouvě o zajištění údržby a technického provozu 

plavidla Hermes zakotveného na Vltavě pod Stefánikovým 
mostem - území Prahy 7, náb. Kpt. Jaroše ě. 8/2011

uzavřené dne 4.8.2011

Smluvní strany:

1. Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace, zřizovatel Hlavní město 
Praha,
IČO: 70878277
se sídlem Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, 
jednající Mgr. Tomášem Jánem, MBA 
(dále také jako „CSSP“ nebo „zadavatel")

a

2. Pražské Benátky a.s.
IČO: 257 59 051
se sídlem Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
jednající Zdeňkem Bergmanem 
(dále také jako „dodavatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění
v

údržby a technického provozu plavidla Hermes zakotveného na Vltavě pod Stefánikovým 
mostem - území Prahy 7, náb. Kpt. Jaroše č. 8/201 luzavřené den 4.8.2011.

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu článku II., odst. 2.2 smlouvy, a to tak, že předmět 
smlouvy, zejména pak poskytování služeb pro provoz lodi Hermes, se rozšiřuje o 
povinnost dodavatele zajišťovat technickou správu úpravny vody (UV) a čističky

v

odpadních vod (COV) na ubytovacím zařízení lodi Hermes.

2. Rozšíření předmětu smlouvy je po vzájemné dohodě obou smluvních stran účinné od 
1.9.2017.

II.
r v

1. Běžná pravidelná technická správa UV a COV zahrnuje služby dodavatele, které jsou 
obsažené v Seznamu činností zajišťovaných technickým správcem ubytovacího zařízení 
lodi Hermes v rámci paušálu a tento je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku 
č. 2.
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Smluvní strasny tímto sjednávají, že činnosti poskytované dodavatelem dle odst. 1 tohoto 
článku jsou hrazeny měsíční paušální částkou dle čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dodavatel na žádost zadavatele dále poskytuje speciální 
certifikované činnosti, které jsou obsažené v Seznamu činností na ubytovací zařízení lodi 
Hermes nad rámec paušálu, jež je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. 
Služby poskytované dodavatelem dle tohoto odstavce budou dodavatelem účtovány jako 
vícepráce nad rámec měsíčního paušálu dle čl. III. odst. 1 tohoto Dodatkuč. 2. Ceny 
jednotlivých služeb jsou uvedeny v příloze č. 2.

4. Pro účely uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, ke kterému je „zadavatel44 
Centrum sociálních služeb Praha povinen dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
vymezují smluvní strany cenu, případně hodnotu, předmětu smlouvy ve výši 13.248.000,- 
Kč bez DPH. Smluvní strany prohlašují, že vymezení ceny, případně hodnoty předmětu 
smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že Cena za poskytování služeb dodavatelem ujednaná v článku 

V. smlouvy se navýší o měsíční paušální cenu ve výši 62.800,-Kč bez DPH. Měsíční 
paušál tak bude účinností tohoto Dodatku č. 2 činit celkovou částku ve výši 220.800,-Kč 
Sjednané navýšení ceny představuje cenu za zajištění technické správy UV a COV 
dodavatelem dle článku II, odst. 1, 2. tohoto Dodatku č. 2.

IV.

1. Název dodavatele se mění z Pražské Benátky s.r.o. na Pražské Benátky a.s., ICO: 257 
59 051, se sídlem Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město, jednající Zdeňkem 
Bergmanem.

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tento Dodatek č. 2 podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Z toho 
důvodu smluvní strany ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny 
v souladu se zákonem o registru smluv, což potvrzují svým podpisem. Takto bylo 
označeno zejména obchodní tajemství, utajované informace, informace chráněné právy 
duševního vlastnictví, informace chráněné, to vše ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, jejichž utajení smluvní strany tímto zajišťují.

Smluvní strany zároveň prohlašují, že souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v této 
smlouvě za současného splnění článku 1 tohoto Dodatku č. 2.
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VI.

1. V ostatním zůstává Smlouva ve znění platného dodatků č. 1. nezměněna.

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami na téže listině, 
přičemž ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání dle 
jejich svobodné vůle a že si Dodatek přečetly, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení.

(zadavatel) (dodavatel)
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Příloha č. 1 nedílná součást Dodatku č. 2.

ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ TECHNICKÝM SPRÁVCEM UBYTOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ LODI HERMES V RÁMCI PAŠÁLU:

v v » /

Správa Čistírny odpadních vod (COV) a Úpravny vody (UV):
Každodenní úkony

1. Každodenní čištění a kontrola vstupních filtrů a potrubí pro odebírání vody 
z vodoteče

2. Každodenní kontrola funkčnosti čerpadel pro přečerpávání kalu, čištění 
elektrických i vzduchových čerpadel

3. Kontrola funkce vzduchových dmychadel
v

4. Vizuální kontrola kvality vody na odtoku COV
5. Aplikace aktivních látek (regenerační sůl a koagulantu a NaOH) do UV

\/

6. Kontrola odtoku odpadních vod do COV
7. Kontrola plynulosti přečerpávání mezi nádržemi na odpadní vodu

v

8. Čištění a každodenní kontrola odtoku odpadní vody ze sociálního zařízení lodi
9. Udržování čistoty v prostorách ČOV a ÚV

V ř

10. Drobné elektrikářské a zámečnické práce na COV a UV
11. Vyplachování, čištění celého vodovodního řádu
12. Vedení evidence množství vyrobené pitné vody
13. Vedení provozní dokumentace
14. Nepřetržitá služba s možností okamžitého řešení havárie
15. Dálkový monitoring úpravny vody

Týdenní úkony
1. Vyčištění filtrů nasávání u všech dmychadel
2. Kontrolu činnosti všech elektromagnetických ventilů
3. Kontrolu plynulosti přečerpávání z nádrže „2“ do nádrže „3“
4. Kontrolu zanesení filtrů
5. Dávkování mikroorganismů a enzymů do části čistírny odpadních vod s filtry

Měsíční úkony
1. Servis zařízení e-dison
2. Zajištění rozborů vody
3. Kontrola činnosti dávkování koagulantu
4. Kontrola činnosti dávkování NaOH

r

5. Úpravy dávkování v návaznosti na rozbory vody
6. Kontrola provozní dokumentace
7. Kontrola činnosti pískových filtrů
8. Kontrola činnosti uhlíkových filtrů
9. Kontrola činnosti čerpadel surové vody
10. Kontrola činnosti tlakových čerpadel pitné vody
11. Kontrola činnosti UV lampy upravené vody
12. Kontrola činnosti UV lampy tlakové vody
13. Kontrola stavu tlakové akumulační nádoby vč. kontroly tlaku
14. Kontrola těsnosti systému pitné vody
15. Kontrola činnosti frekvenčního měniče

V

Čtvrtletní úkony
1. Kontrola množství kalu
2. Velký servis zařízení e-dison
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Příloha č. 2 nedílná součást Dodatku č. 2.

ČINNOSTI NA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ LODI HERMES NAD RÁMEC
PAUŠÁLU:
Správa Čistírny odpadních vod (ČOV):

1. Dodávka elektrochemicky aktivovaných roztoků - dle spotřeby v závislosti 
obsazení lodi (cca 8000,- Kč/měsíc)

2. Servis a výměna vzduchových dmychadel a čerpadel pro ČOV
3. Rozbor odpadní vody (3000,- Kč/čtvrtletí)
4. Provedení rozsáhlé kontroly veškerých filtrů a nosičů bakterií, provzdušňovacích 

elementů a čerpadel (2000,- Kč/rok)
5. Revize celého vnitřního prostoru čistírny odpadních vod (1000,- Kč/rok + drobné 

opravy)
6. Vysátí přebytečného kalu servisní lodí lx ročně, v případě nutnosti častěji (9000,- 

Kč/rok)
7. Vyprázdnění a vyčištění všech nádob od veškerého kalu cca lx za rok (7000,- Kč)
8. Vyčištění hrubého síta od nečistot cca lx za rok (2000,- Kč)
9. V případě poškození výměna jemného filtru v tanku číslo 1. Cca lx za rok, 

v případě nutnosti častěji (25 000,-Kč)
w r

Správa Úpravny vody - vodovod (UV):
1. Rozbor vody (3000,-/měsíc)
2. Dodávka regenerační soli pro činnost e-dison - dle spotřeby v závislosti obsazení 

lodi (cca 2000,- Kč/měsíc)
3. Čištění nádrží na pitnou vodu - cca 1 x ročně (8000,- Kč)
4. Servis případná výměna UV lampy malé
5. Servis případná výměna UV lampy velké
6. Opravy a údržba zařízení jako je výměna ucpávek čerpadel, servis FM, výměna a 

oprava směšovacího ventilu TV, ostatní mimozáruční opravy a výměny zařízení 
(Poslední činnost budou fakturovány dle platných ceníků dodavatelů).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
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