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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043  

ze dne 05. 08. 2013 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany 

statutární město Plzeň  
se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň  

IČO: 00075370  

DIČ: CZ00075370  

zastoupené Mgr. Martinem Baxou, primátorem 

 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a  

 

SMP CZ, a.s.  
se sídlem Pobřežní 667/78, PSČ: 186 00, Praha 8  

IČO: 271 95 147  

DIČ: CZ27195147  

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9654  

zastoupená Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Kameníkem, členem 

představenstva  

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany“ nebo kterýkoli z nich samo-

statně jen jako „Strana“) 

 

Preambule 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 8. 2013 Smlouvu o dílo na realizaci stavebního projektu 

„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „Smlouva“). Objednatel předal 

zhotoviteli v souladu s ustanovením čl. 4.5 Smlouvy ve spojení s čl. 2.1 obchodních podmínek 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) staveniště v projektu jako celek dne 14. 8. 

2013. Dne 19. 6. 2014 došlo k poruše na úpravně vody ÚV II (dále jen „ÚV II“) a provozovatel 

vydal tentýž den příkaz k přerušení prací na většině objektů, které zasahovaly i jen částečně do 

provozu výroby pitné vody (především SO 2203 – Objekt filtrace) a oznámil předpokládaný termín 

odstranění poruch ÚV II do konce srpna 2014. Zhotovitel přerušil práce na těch částech stavby, 

které měly návaznost na kontinuální provoz ÚV II, tj. na cca polovině stavebních objektů a 

provozních souborů. Odvolal své zaměstnance a zrušil návoz stavebního materiálu, strojů a zařízení 

s předpokladem přerušení prací na 2 – 3 měsíce. Provozovatel dokončil opravu ÚV II s předstihem 

oproti předpokladu a dne 15. 7. 0214 byl dán souhlas s pokračování prací na stavbě v projektu. 

Předané staveniště pro zásadní objekt stavby (SO 2203 – Objekt filtrace) tedy nemohl zhotovitel 

využívat bez omezení od 19. 6. 2014 do 16. 7. 2014, tj. celkem 28 dnů (dále jen „Doba trvání 

překážky“). Obnovení prací, tedy nový nástup pracovníků a návoz potřebných strojů  a zařízení 

začal zhotovitel zajišťovat již od 15. 7. 2014, obnovení nejdůležitějších stavebních montážních 
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prací nastalo od 28. 7. 2014. V souladu s ustanovením čl.. 7.4.1.1 písm. b) OP nastala objektivně 

nepředvídatelná skutečnost, kdy zhotovitel neměl možnost užívat staveniště a má dle Smlouvy 

právo na prodloužení Lhůty pro dokončení, včetně lhůty pro dokončení UČD 2 (čl. 4.3 Smlouvy). 

Při prodloužení Lhůty pro dokončení a lhůty pro dokončení ÚČD je třeba k Době trvání překážky 

(28 dnů) připočíst analogicky s ustanovením čl. 4.5 Smlouvy standardní dobu pro mobilizaci 

zhotovitele v délce 15 dnů, tj. celková doba prodloužení lhůty činí 43 dnů. S ohledem na výše 

uvedené je nezbytné upravit ovlivněné milníky, tj.: 

a. v rámci ÚČD 1 se jedná o vyjmutí části SO1604 a její přesun do termínu pro dokončení 

prací; 

b. o posunutí termínu ÚČD 2 z 31.12.2014 na 12.02.2015; 

c. v rámci ÚČD 2 se jedná o vyjmutí částí SO2205 a PS2208 a jejich přesun do termínu pro 

dokončení prací; 

d. o posunutí termínu pro dokončení prací z 30.06.2015 na 12.08.2015. 

 

2. V průběhu provádění prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen 

„Stavba“) se dále projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové 

dokumentace, které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy. V případě PS2401 

dochází ke zdvojení trasy dávkování manganistanu a z tohoto důvodu dochází v rámci ÚČD 2 o 

vyjmutí této části a jejímu přesunu do termínu pro dokončení prací. V případě změny technického 

řešení sanace objektů SO1604 a SO2604 je prodloužena délka záruky z původních 84 měsíců na 

120 měsíců odpovídající nově použité technologii sanace vodovodního řadu provedenou sanačním 

rukávcem. 

 

3. Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku. 

Změny Smlouvy o dílo 

1. Strany se dohodly na úpravě Zadávací dokumentace a příslušných ustanovení Smlouvy a jejích 

příloh tak, že části SO1604, SO2205, PS2208 a PS2401 budou provedeny až v termínu pro 

dokončení prací. 

 

2. Strany se dohodly na tom, že zhotovitel používá v rámci realizace Stavby také bankovní účet 

č. 148831003/2700. 

 

3. Strany se dohodly na změně čl. 4.3 Lhůta pro dokončení prací na ÚČD 2 tak, že se text čl. zcela 

ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„Strany se dohodly, že UČD 2 bude dokončena pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací na 

UČD 2 do 12.02.2015.“ 

 

4. Strany se dohodly na změně čl. 4.4 Lhůta pro dokončení prací tak, že se text čl. zcela ruší a 

nahrazuje následujícím zněním: 

„Strany se dohodly, že celé Dílo bude dokončeno pro účely vystavení Protokolu o ukončení Prací 

do 12.08.2015.“ 
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5. Strany se dohodly na změně čl. 5.1 Cena díla tak, že se první tři odstavce čl. zcela ruší a nahrazují 

se následujícím zněním: 

„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a splnění 

dalších závazků uvedených ve Smlouvě Cenu díla ve výši 795.321.519,53 Kč bez DPH („Cena 

díla“). 

 

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši 

167.017.519,10 Kč. 

 

Cena díla včetně DPH činí 962.339.038,63 Kč.“ 

 

6. Strany se dohodly na změně čl. 8. písm. a) Délka záručních dob tak, že se text písm. a) zcela ruší a 

nahrazuje následujícím zněním: 

„sanaci vodovodního řadu provedenou sanačním rukávcem na SO1604 a SO 2604 se Záruční 

dobou v délce 120 měsíců a veškerým dalším Materiálům a Zhotovovacím pracím se Záruční 

dobou v délce 84 měsíců;“ 

Změna Obchodních podmínek 

1. Strany se dohodly na změně čl. 7.2 OP kde se část textu čtvrtého odstavce „Zkušební provoz Stavby 

musí být ukončen nejpozději do 31. 1. 2016“ nahrazuje následujícím zněním: 

„Zkušební provoz Stavby musí být ukončen nejpozději do 10. 2. 2016“. 

Ostatní změny Smlouvy o dílo 

1. Strany se dále dohodly na změně rozsahu díla, tj. příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá 

z Příloh č. 1 a 2 k tomuto Dodatku. 

 

2. Strany se dohodly na čerpání finančních prostředku z finanční rezervy ve výši 7.348.076,94 Kč za 

provedení výše uvedených víceprací. 

 

3. Tento dodatek ke dni uzavření navyšuje k čerpání na vícepráce, zadávané jako nové veřejné 

zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, součtem 

v Příloze č. 2 tohoto Dodatku uvedené: 

 

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)    8.662.122,90 Kč 

- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny    1.819.045,81 Kč 

- celková nabídková cena s DPH     10.481.168,71 Kč 

 

a zároveň tento dodatek ke dni uzavření snižuje k čerpání na méněpráce součtem v Příloze č. 2 

tohoto Dodatku uvedené: 

 

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)  1.934.726,68 Kč 

- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny     406.292,60 Kč 

- celková nabídková cena s DPH     2.341.019,28 Kč 
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4. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné 

zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb, 2,02 % z objemu původní veřejné 

zakázky: 

 

- celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)  15 946 275,40 Kč 

- daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny    3.348.717,83 Kč 

- celková nabídková cena s DPH     19.294.993,23 Kč 

Závěrečná ustanovení 

1. V ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává Smlouva o dílo v platnosti a beze změny. 

 

2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Stranami. 

 

3. Vůle k uzavření tohoto dodatku je dána usnesení RMP č. 981 ze dne 04.09.2014. 

 

4. Přílohy: 

Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě 

Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 22.08.2014 – v tištěné i digitální podobě 

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

Místo: Plzeň Místo: Praha 

 

Datum: …….…..  2014 Datum: ….. ….. 2014 

 

 

 

 

_________________________ _________________________  

Jméno: Mgr. Martin Baxa Ing. Jan Jech 

Funkce: primátor místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 _________________________  

 Ing. Pavel Kameník 

 člen představenstva 


