Plzeň, statutární město
2013/003293-5

SMP CZ, a.s.
ZHS130043

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo, č. objednatele 2013/003293, č. zhotovitele ZHS130043
ze dne 05. 08. 2013 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany
statutární město Plzeň
se sídlem nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupené Martinem Zrzaveckým, 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 samostatně jen jako „Strana“)

Preambule
Strany spolu na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovitel díla „Rekonstrukce a
modernizace úpravny vody Plzeň““ uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2013/003293,
č. zhotovitele ZHS130043, ze dne 05. 08. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“), na provedení Stavby
„Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (dále jen „Stavba“). V rámci závěrečných prací na
Stavbě se projevila nutnost provést změny v technickém řešení dle původní projektové dokumentace,
které nebyly objektivně předvídatelné ke dni podpisu Smlouvy o dílo. Lhůta pro převzetí díla zůstává
zachována.
Z uvedených důvodů se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.
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Změny Smlouvy o dílo
1. Strany se dále 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 800.966.998,68 Kč bez DPH („Cena
díla“).
K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů ve výši
168.203.069,72 Kč.
Cena díla včetně DPH činí 969.170.068,40 Kč.“
2. Strany se dále dohodly na úpravě příloh č. 2, 3 a 4 Smlouvy o dílo, tak jak vyplývá ze změn
uvedených v tomto Dodatku a jeho příloh.
Informace o dodatečných stavebních pracích
1. 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)
daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny
celková nabídková cena s DPH

5.400.977,34 Kč
1.134.205,24 Kč
6.535.182,58 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)
daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny
celková nabídková cena s DPH

4.513.159,50 Kč
947.763,49 Kč
5.460.922,99 Kč

2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku je celkem čerpáno na vícepráce, zadávané jako nové veřejné
zakázky příslušnými postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., 4,27 % z objemu původní veřejné
zakázky:
-

celková nabídková cena (bez DPH - z výkazů výměr)
daň z přidané hodnoty (DPH) z celkové nabídkové ceny
celková nabídková cena s DPH

33.685.510,70 Kč
7.073.957,25 Kč
40.759.467,95 Kč
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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. 1101/2015 ze dne 29.10.2015.
4. Přílohy:
Příloha č. 1 - Technické specifikace – v digitální podobě
Příloha č. 2 – Změny oceněného výkazu výměr ke dni 08.09.2015 – 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:
Místo: Plzeň

Zhotovitel:
Místo: Praha

Datum: …….….. 2015

Datum: ….. ….. 2015

_________________________
Jméno: Martin Zrzavecký
Funkce: primátor

_________________________
Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

_________________________
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
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