
DODATEK Č. S KE sMLOUVÉ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
,Neratovice - Mlčkojedy - .splašková kanalizace a ČOV“

Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, Oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petrem Schěnfeldem, ředitelem společnosti

IČO: 46356991
DIČ: (3246356991
Bankovní spojení:
Čisıø účtu:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

(dále: „Zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel: „Společnost POHL + GEOSAN - Neratovice-Mlékojedy“
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 .Roztoky
zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva

Bankovní spojení:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Společníci:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (vedoucí společník)
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zastoupen: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva

IČO: 25606468
DIČ: (3225606468
Bankovní spojení:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v Oddíle B
složce 4934
a
GEOSAN GROUP a.s. (společník)
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
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II

Uvodní ustanovení

. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20. 10. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné Zakázky
s názvem: „Neratovíee - Me'kojedy - splašková kanalizace a ČOVÉ, a to ve znění jejího
dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2017, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2017, dodatku č. 3 ze dne 21. 12.
2017 a dodatku č. 4 ze dne 27. 6. 2018 (dále takéjen „Smlouva“).

. Podle ustanovení čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy (ve znění jejího dodatku č. 4) byla doba provedení
díla sj ednána takto:
„Doba provedení díla:

- vlastní stavby čí stavebně montážních prací (bez dokončených kanalizačních
přípojek) a předání COV pro Zkušební provoz do 31. 12. 2017 kromě zkušebního
provozu.

- včetně dokončení kanalizačních přípojek do 30. 9. 2018.“
Kanalizační přípojky nebyly ve výše uvedeném termínu dokončeny stím, že předpokládaný
Skutečný termínjejich dokončeníje 31. .10. 2018.

. Účastníci mají vúmyslu tímto dodatkem (dále jen „Dodatek“) prodloužit termín pro
dokončení kanalizačních přípojek podle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy a dále provést úpravu ceny
díla uvedenou v čl. 3.1 Smlouvy, a to v Souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. 1 odst. 1.1
Smlouvy z objektivních důvodů na straně objednatele, a to podle změnového listu č. ZL 8.

II.
Prodloužení doby provedení díla

. Účastníci se dohodli, že tímto dodatkem prodlužují lhůtu pro dokončení kanalizačních
přípojek podle čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy do 31. 10. 2018.
Posledním dnem doby provádění díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od
zhotovitele bez vad a nedodělků (včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených
stavbou) za podmínek uvedených v článku 8. Smlouvy.

.Učastníci zároveň vtéto souvislosti společně prohlašují, že v souvislosti spozdějším
dokončením kanalizačních přípojek jim nevznikly žádné náklady ani škody a nebudou je po
sobě z tohoto titulu ani v budoucnu vzájemně požadovat.

III.
Změna předmětu díla

. Objednatelé a zhotovitel se vsouladu sustanovením článku 1., odst. 1.8 Smlouvy a
z objektivních důvodů na straně objednatele dohodli na změně předmětu díla tak, jak je
vymezeno ve změnovém listě č. 8 ze dne 27. 9. 2018 včetně specifikace prováděných změn,
které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto Dodatku ajsoujeho nedílnou součástí.

. Objednatelé a zhotovitel se zároveň dohodli, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:
„3.1 Cena Za dílo, specífikovane' v článku l teto Smlouvy a dodal/tá č.1, č. 2, č.3 a č.4
Smlouvy, je stanovena v souladu s obecne' platnými? právnímí předpísy na základě
nabídky uchazeče Ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je
oběma smluvnímí stranami' dohodnuto ve výší:

Stránka 2 z 3



Cena díla bez DPH .................................. 43 231 5 76,30 Kč
Celkem DPH ........................................... 9 078 631,00 Kč
Cena díla včetněDPH ............................. 52 310 207,30 Kč

Cena díla se na zaklade oboustranně odsouhlasene'ho Změnove'bo listu snižuje o tuto částku:

Změnový list č. ZL 8 ................................... _ 74 985, 70 Kč

Cena díla celkem po snížení na zaklade' .tohoto Dodatku:

Cena díla bez DPH .................................. 43 156 590,60 Kč
Celkem DPH ........................................... 9 062 884, 02 Kč
Cena díla včetně DPH ............................. 52 219 474, 62 Kč

Cena díla obsahuje veškeré naklady a Zisk zhotovitele nezbytné k řađnemu a včasne'mu
provedení díla.“

IV.
Ustanovení společná a závěrečná

. Objednatelé a Zhotovitel Se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy (ve
znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4) tímto Dodatkern nedotčena a řídí se i nadále
ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopiseeh, z nichž každý z účastníků obdrží 2 stejnopisy.

. Uzavření tohoto Dodatku schválilo představenstvo Společnosti Vodárny Kladno -- Mělník, as.
na svém zasedání dne 25. 10. 2018.

. Účastníci prohlašují, že si Dodatek přečetli, S obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodně,
pravé a vážně vůle připojuji své podpisy.

V Roztokáeh dne 26. 10. 2018 V Kladně dne 26. 10. 2018

Zhotovitel: „Společnost POHL+GEOSAN- Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, as.
-Neratovıee-Mlekoje/

/ˇ/
If
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Stavba :

Neratovice-Mlékojedy Splašková kanalizace a ČOV

Smlouva o dílo:
číslo objednatele: R 317:'16I'1EI

číslo zhotovitele: 30300115
_ _. ----- zMENovE LIST č. ZL 8

Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Datum : 27.9.2018
Odesláno i, Předáno poštou poslem mailem osobne

x

Týká se : Odpočet nerealizovaných položek

Odkazyr : na specifikaci : die standardů VKM _

na výkresy:

na rozp. podklady: Přilühfl '5-1
najinou část smlouvy:

ZMĚNA :
Odpočet ceny montáže neosazených technologií domovnách čerpacích jednotek Z důvodu Stavební
nepřipravenosti pro montáž. Odpočet průtokoměru z šachty pro dávkování "KEMIFLOC" z důvodu
absence projektu technologické vazby na dávkování chemikálie.

""" OHODNOCENI ZMĚNY Datum : 27.9.2018
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravyF ceny Za dílo

Zpraopvanýr v návaznosti na rozpočtová podklady:

Cenový rozdíl bezDPH -74 985.?0 Kč

Počet listů příloh : 1
Navrhovaná zmena ceny dila:

»zni 98530 ke:

(bez DPH)

Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :
HE

Odsouhlasil spávce stavby (TDI):

Vodárny Kladno - Mělník
Odsouhlasil generální projektant (GTD):

Datum:____Z_Ĺ?0.ZO/(Ű

_Datum: Datum: __
Předai : Odsouhlasil :
POHI.. cz a.s. Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

T z
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Odpočet nerealizevanfrch položek

ˇ - . „. . J.cen'aSLDbjekt PC Typ Ked Pepıs MJ Mnezstw [cín Cena celkem [CIK]

5ü_ü1 135 M .EEBŽLIHFR 'indukční průtokúměr DNŠÚ Qfl-órłıífhofl' kus * LÚÚŮ ZJ 955,470 -23 985,?5'

513_ù3 23 M 42ú1ű3900 čerpadlo Řełoue' S řez. zařízením Q=0J5H3, H=flüm vč. DvzpožďJe-ťé - Ođpečet mentťìže kus '17,000 3 üüüflü -51' milfiü

-ì'łl 985,?0 KČ




