
statutární město Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/002957 ze dne 12. 5. 2017

Číslo smlouvy objednavatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

2017/002957/1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:
adresa:
IČ:
DIČ:
jednající prostřednictvím:

statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

adresa:
Magistrátu města Plzně
Malostranská 2, Plzeň, PSČ 326 00

zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

2. Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ:
DIČ:
zastoupen:

25606468
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného 
závodu

tento

d o d a t e k  č. 1



statutární město Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Č I. I .

1. Dne 12. 5. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  opravy 
hydroizolace kolektoru města Plzně v části od G3L -  E. Krásnohorské 46, Plzeň 
včetně sanace vnitřních povrchů, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla 
dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změny rozsahu sjednaného závazku. 
S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla, 
spočívající v navýšení objemu sanačních prací, které je nezbytně nutné provést pro 
řádné dokončení díla. Současně v návaznosti na doporučení Úřadu městského obvodu 
Plzeň 1, odboru životního prostředí a dopravy, byl v průběhu stavby ochráněn 1 ks 
javoru mléče. Celkový počet stromů, určených ke kácení, se tak snižuje o 1 kus.

3. Popis jednotlivých změn soupisu stavebních prací je blíže specifikován ve Zdůvodnění 
změn ke stavbě oprava kolektoru ul. E. Krásnohorské, zpracovaném ze strany 
technického dozoru investora, Ing. Petra Aubrechta. Zdůvodnění tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

4. Celková cena díla se tak zvyšuje o částku 138 512,06 Kč bez DPH a je doložena 
cenovou kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

5. 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 1558 993,47 Kč

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

ČL II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.
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statutární město Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

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 tento dodatek ke smlouvě dle zákona ě. 340/2015 
Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Zdůvodnění změn ke stavbě oprava kolektoru ul. E. Krásnohorské 
Příloha č. 2 -  Vyčíslení „méněprací“ a nacenění dodatečných stavebních prací

V Plzni dne 2 6  -09- 2017 2 6  -09- 2017
V Plzni d n e ...............................

ia3 is t té t mí5e

statutární "město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Miloslav Soukup, MBA 
vedoucí odboru

jaaptK  POHL cz,
odštěPnýzávi

P O H L  r «
............................... tel,:.377.387 7

POHL cz, a.s., odštěj

Ing. Zdeněk I lanzř 
vedoucí odštěpného závodu
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Zdůvodnění změn

Stavba: Oprava kolektoru ul. E. Krásnohorské

Kácení stromu -  S ohledem na vyjádření správního orgánu Úřadu městského obvodu Plzeň 1, odboru životního 
prostředí a dopravy ze dne 5. 6. 2017 nedošlo ke kácení 1 ks stromu. Povolení ke kácení bylo vydáno pouze pro 
5 ks stromů borovice černá a 1 ks smrku pichlavého. Kácení 1 ks javoru mléče nebylo doporučeno, neboť se 
jedná o vitální dřevinu na daném místě vyššího funkčního a estetického významu. Tato dřevina se nachází ve 
větší vzdálenosti od kolektoru a v projektové dokumentaci bylo navrženo kácení z důvodu snazšího přístupu 
mechanizace k provádění zemních prací.

Tato změna představuje úpravu - snížení ceny o 2 120,— Kč bez DPH

Sanační práce - Větší rozsah sanace stěn a stropu kolektoru - po odstranění poškozených částí a otryskání 
tlakovou vodou bylo zjištěno, že rozsah poškození betonových stěn je větší, než předpokládala projektová 
dokumentace (resp. rozpočet). Stávající betonové stěny byly již v minulosti zřejmě opravovány nevhodnými 
materiály, tento materiál při čištěná ploch opadal. Tuto skutečnost nebylo možno předvídat v době zpracovávání 
projektové dokumentace. Chybně opravené části stěn a stropů vizuálně nevykazovaly poruchy - změnový 
rozpočet předložen.

Tato změna představuje úpravu - navýšení ceny o 140 632,06 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny na akci Oprava kolektoru ul. E. Krásnohorské je 138 512,06 Kč bez DPH

Výše uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15 

326 00 Plzeň

Vypracoval: Ing. Petr Aubrecht 
technický dozor



ROZPOČET - MÉNĚPRÁCE, VÍCEPRÁCE
Stavba: Oprava hydroizolací kolektoru včetně sanace vnitřních povrchů 
Objekt: Vícepráce,méněpráce 01

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracoval:
Místo: E.Krásnohorské 46, Plzeň Datum: 21 .9 .20 17

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

MP Méněpráce -372 032,10 -2,324
1 Zemní práce -2 120,00 -0,000

1 R 1121011011E Kácení stromů listnatých/jehličnatých D kmene do 300 mm kus -1,000 1 420,00 -1 420,00 0,000
2 R 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus -1,000 700,00 -700,00 -0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -369 510,05 -2,324
42 R 9853111111R Sanační úprava stěn a stropů - ochranná stěrka typ N m2 -27,383 1 960,00 -53 670,68 -0,532
43 R 9853111112R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 0 m2 -60,690 2 408,00 -146 141,52 -1,179
44 R 9853111113R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 1 m2 -20,889 3 237,00 -67 617,69 -0,406
45 R 9853111114R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 2 m2 -10,660 9 576,00 -102 080,16 -0,207

998 Přesun hmot -402,05 0,000

52 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t -2,324 173,00 -402,05 0,000

VP Vícepráce 510 544,16 2,616
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 510 091,59 2,616

42 R 9853111111R Sanační úprava stěn a stropů - ochranná stěrka typ N m2 12,520 1 960,00 24 539,20 0,243
43 R 9853111112R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 0 m2 31,450 2 408,00 75 731,60 0,611
44 R 9853111113R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 1 m2 72,350 3 237,00 234 196,95 1,406
45 R 9853111114R Sanační úprava stěn a stropů -  sanační oprava typ 2 <n2 18,340 9 576,00 175 623,84 0,356

998 Přesun hmot 452,57 0,000

52 R 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 2,616 173,00 452,57 0,000

Navýšení od základního rozpočtu u SoD 138 512,06 Kč bez DPH

Odůvodnění víceprací: Sanační zásah bude proveden podle závažnosti poškození vnitřních povrchů kolektoru ~ po odstranění poškozených částí a otryskání tlakovou vodou bylo zjištěno, že rozsah poškození je 
rozsáhlejší než předpokládala projektová dokumentace. Dochází ke změně rozsahu provedení jednotlivých typů sanační práce.

Odůvodnění méněprací: S ohledem na vyjádření správního orgánu nedošlo ke kácení stromu -1  ks javoru mléče, neboť se jedná o vitální dřevinu na daném místě vyššího funkčního a estetického významu.

POHL cz,;
W  ■ í l i  odštěpný závc 
P O H L  Domažlická 161 
r v l l k  ič: 25606468 1 

tel.: 377 387 7£
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