
lzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/004365 ze dne 26. 6. 2018

Číslo smlouvy objednavatele: 2018/004365 /I
Číslo smlouvy zhotovitele: ..................................

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

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

adresa:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
000 75 370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Plzeň, Palackého náměstí 6, PSČ 306 32

zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „ objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupen:

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

Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00

256 06 468 
CZ25606468
Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného 
závodu Plzeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

(dále j en „ zhotovitel “) 

tento
d o d a t e k  č. 1
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statutární město Plzeň POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

ČI. I.

1. Dne 26. 6. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla -  opravy 
vybraných železobetonových stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, 
G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka, a dále závazek objednatele 
zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

2. V průběhu realizace díla vyvstala na straně objednatele potřeba upřesnění požadavku 
sjednaného závazku souvisejícího s opravou chodníku nad galerií G9B. Dle sdělení 
Správy veřejného statku města Plzně, p.o. ze dne 2. 11. 2018 je oprava chodníku ve 
vnitrobloku Kaznějovské a Tachovské ul. zařazena do plánu oprav této organizace pro 
letošní rok. Jelikož plánovaná oprava chodníku svým rozsahem koresponduje s místem 
plnění v úseku G9B, dohodly se smluvní strany na méněpracích spočívajících ve 
vyjmutí konečných asfaltových povrchových úprav nad touto galerií z předmětu plnění 
Smlouvy. Celková cena díla se tak dle rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 
tohoto dodatku, snižuje o 49 546,20 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 
S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IY odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle 
ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 5.274.581,50 Kč

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

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

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  rozpočet - méněpráce

V Plzni dne: 1 9 *11" 2018V Plzni dne:
Magistrál města Plzně
O rlhn r ftn rávv in fraS ÍtU ktU ty

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 
Ing. Veronika Krupiěková, MBA

POHL cz, a.s., odštěpný zjávod ¡Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzál 

vedoucí odštěpného gzavotu
vedoucí odboru
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ROZPOČET -MÉNĚPRÁCE
Stavba: Oprava vybraných žb stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka 
Objekt: méněpráce

Objednatel: Statutární město Plzeň
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň Zpracoval:
Místo: galerie G9B, Kaznějovská ulice, Plzeň Datum: 30 .10 .2018

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

M P M éněpráce

1 Z em n í práce 49 546 ,20
21 K 578133131 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 66,000 750,70 49 546,20

S n íž e n í c e n y  o d  z á k la d n íh o  ro z p o č tu  u S o D 4 9  5 4 6 ,2 0 K č  b e z  D P H

Odůvodnění méněprací: asfaltový povrch se nerealizuje z důvodů opravy celého chodníku - Investiční akce SVSMP
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