Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0362/K0900/18/RS (objednatele)

3018302 (zhotovitele)
ze dne 28. 01. 2019
na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolovská a Kolbenova, Praha 9“
Smluvní strany:
(1)

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:
dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a

(2)

POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
zastoupená
(dále jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné
stavební práce, které vznikly během realizace díla, na základě požadavků provozovatele.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

ČLÁNEK I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2, který zní:
„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
1. Navýšení množství injektáží, z důvodu rozvolněného prostředí okolo tělesa stoky,
opakovaná injektáž v úseku Š29 – Š28, Š28 – Š47, Š28 – BV1.
2. Zajištění tramvajového tělesa a vodovodního řadu DN 600. Z důvodů stabilizace
tramvajového tělesa a bezprostřední blízkosti vedoucího vodovodního řadu DN 600 bylo
nutné provést nástřik stěn ražené štoly betonovou směsí s vloženou sítí. Za ostěním byla
provedena injektáž.
3. Doplnění čedičových tvarovek do rekonstruované stoky na základě požadavku PVK.

2.

Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který
zní:
„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 činí bez DPH

4.222.629,-- Kč“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.
Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH 21%

29.299.127,87 Kč
1.978.171,16 Kč
4.222.629,-- Kč
35.499.928,03 Kč

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
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