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MDOBP008Y12A 

Dodatek 3 SOD č. 318 411 

Dodatek č.3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě 

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny 
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035" 

L Smluvní strany 

Objednatel 

Se sídlem: 

IČ/DIČ: 

Bankovní spojení: 

Zastoupený: 

Město Dobříš 

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

00242098/CZ00242098 

94-6218211/0710, ČNB 

Bc. Jana Vlnasová, starostka 

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

Zhotovitel 

Se sídlem: 

VISTORIA CZ a.s. 

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IC: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

25110977 

CZ25110977 

5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6 

Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou 
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA 

Zastoupený: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé. 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvnístrany". 

2 Účel dodatku 

Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné 
zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy 
Dobříš, Školní 1035" uzavírají smluvní strany s cílem ujednat úpravu doby plnění části díla v souladu 
s či. 6.3 písm. c) smlouvy o dílo. 
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3 Změna termínu plnění části díla
Smluvní strany sjednávají termín dokončení části díla a mění či. 6.2 písm. a) smlouvy o dílo takto:

6.2 Termín dokončení

a) Zhotovitel je povinen dokončit 1. etapu SO 02 Hospodářský pavilon do 10.10.2019 a 2.etapu
SO 01 Školní pavilon do 29.2.2020, a to v souladu s podrobným harmonogramem výstavby dle přílohy
č.1 dodatku č.3.

4 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 je:

Příloha č.1-„Aktualizovaný harmonogram postupu prací"
4. Tento dodatek č.3 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží

po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním

Ú.
v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují. / » ^ -, »/"""

dne 2019 V Praze dne 4.9.2019 p4&<.

objednatel zhotovite
Bc. Jana Vlnasová, st Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka

na základě pověření č.j. 4/2019/PRA
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Č.j.: 4/2019/PRA

Pověření

Obchodní společnost VISTORIA CZ a.s., identifikační číslo 251 10 977, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha
1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
( dále jen „zmocníte!") tímto

pověřuje:

leg. Magdalenu Ryglovou, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem
Dvouletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „zmocněnec"), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na
stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez
DPH na jednu stavební zakázku, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 18.1.2019

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 1 u "M" 2019

statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

In
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.



Ověřeni - legalizace————————
Běžné číslo ověřovací knihy: O I 8-19/2019—
Ověřuji, že dnešního dne - —-
Ing. Ivan Němec, nar. 21,1.1962,——-——
bydliště Nad Závěrkou 2448/10, Praha 6,—-----
prokázal svoji totožnost svým úředním průkazem a
vlastnoručně podepsal před notářkou tuto listinu.—
V Praze dne 18.1.2019 ------

Mgr. Šárka
notářka se sí
Praha 5, M > '
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