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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Statutární město Plzeň 

IČO 00075370 
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
zastoupené Martinem Zrzaveckým, primátorem 

 (dále v textu jako „objednatel“) 

a 

SMP CZ, a.s. 

IČO 27195147 
se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 140 00 
zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vl. 9654 
zastoupená Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva 
a Ing. Janem Freudlem, členem představenstva 

 (dále v textu jako „zhotovitel“) 

tento 

DODATEK Č. 6 
ke smlouvě o dílo ze dne 5. 8. 2013 

čl. 1  
Základní ustanovení 

1.1. Objednatel na základě zadávacího řízení uzavřel se zhotovitelem dne 5. 8. 2013 smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající zejména ve 
zhotovení stavby „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ a závazek objednatele 
zaplatit zhotoviteli cenu díla (dále jen „Smlouva“).  

1.1. Zhotovitel provedl dílo dle Smlouvy, když v rámci, zkušebního provozu, předání díla a běhu 
záruční lhůty byly zjištěny a částečně i v předávacím protokolu uvedeny následující vady: 

(a) Koroze konstrukcí z korozivzdorné oceli zakrývajících jednotlivé filtrační nádrže v 
objektu Budova filtrace (SO 2203) 

(b) Koroze trubních rozvodů z korozivzdorné oceli v jednotlivých filtračních nádržích 
v objektu Budova filtrace (SO 2203) 

(c) Koroze potrubí vzduchotechniky z pozinkovaného plechu v jednotlivých filtračních 
nádržích   v objektu Budova filtrace (SO 2203)  

(d) Koroze prvků z korozivzdorné oceli v jednotlivých filtračních nádržích např. stupadla, spoje   
lávek apod. 

(e) Koroze nerezového potrubí oplachové vody, žebříků, zábradlí a vzduchotechniky 
v prostorách komor vodojemů akumulace B a C (SO 2206, 2207 a PS 2209, 2210) 
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(vše dále jen „Vady díla“). 

 

1.2. S ohledem na Vady díla, smluvní strany ujednaly následující změny svých práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, jak je uvedeno v tomto dodatku. 

čl. 2  
Prodloužení záruční doby 

2.1. Ve Smlouvě sjednaná záruční lhůta v délce 84/36/24 měsíců se dohodou smluvních stran 
prodlužuje níže uvedeným způsobem.  

2.2. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na prodloužení záruky za jakost na dotčené části díla 
následovně: 

(a) Zhotovitel poskytl (čl. 8 Smlouvy) na dílo záruku ve vztahu k: 

i. veškerým Materiálům a Zhotovovacím pracím se Záruční dobou v délce 84 měsíců;  

ii. veškerým Technologickým zařízením na Záruční dobu rovnající se Záruční době 
poskytované výrobci těchto zařízení, vždy však nejméně na dobu 36 měsíců; 

iii. veškeré Dokumentaci zhotovitele na časově neomezenou Záruční dobu. 

Zhotovitel poskytuje záruku na jím odstraněné vady se Záruční dobou v délce 24 měsíců, 
jež však neskončí dříve než Záruční doba uvedena v bodě (a) v písm. i. a ii. výše. 

(b) Na části díla níže uvedené zhotovitel prodlužuje záruku za jakost o 18 měsíců. Konkrétně 
se jedná o následující stavební objekty a provozní soubory: 

i. SO 2203 

ii. SO 2206, 2207 

iii. PS 2209, 2210 

2.3. Veškerá další ujednání týkající se záruky sjednaná ve Smlouvě zůstávají tímto ujednáním 
nedotčena. 

čl. 3  
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.  

3.2. S uzavřením dodatku vyslovil souhlas orgán objednatele příslušný k přijetí rozhodnutí: usnesení 
Rady města Plzně č. 1337 ze dne 21. 12. 2017.  

3.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR.  

3.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy 
a Zhotovitel dva (2) stejnopisy dodatku. 

3.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že 
si dodatek přečetly, porozuměly zcela jeho obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
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V Plzni dne ___. ___. ______. 

 

Statutární město Plzeň      

______________________     
primátor     
Martin Zrzavecký 

 

SMP CZ, a.s. 

 

       
____________________    __________________ 
předseda představenstva    člen představenstva 
Ing. Martin Doksanský                           Ing. Jan Freudl 

 
 


