
V poDATEK č. 3 
KE SMLOUVE o DILO č. øhjednaťeıe 2018-0524/OR 

ze dne 24.07.2018 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. Etapa“ 

Objednatelz Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: 
IČO: 00261238 
Dıčz oz 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednatel“
a 

Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r. O., 
Sídlo: 

'ˇ ' 

Statutarnızastu ce 
ICO: 
DIČ: çZ445674430 
lëankovní Spojení: CSOB a. s. 
Císlo účtu: 454328/0300 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněžjako ,,zhotoviteI“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“ 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
24.7.2018, respektive Dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.11.2018 a dodatku č. 2 ze dne 
12.04.2019. 
Dodatek č. 3 byl dohodnut S ohledem na požadavek O úpravu již vypracované projektové 
dokumentace. Úprava spočívá vrozdělení prací vul. Bezejmenné na dvě etapy a to 
S ohledem na problematiku dlouhodobého projednávání S dotčenými vlastníky soukromých 
pozemků a dlouhodobému řešení majetkoprávních vztahů. 

Smluvní Strany se dohodly, že v rámci dodatku č. 3 se pro úpravu projektové dokumentace 
viz výše upravuje doba pro dokončení této části díla do 30.10.2019. 

Dle SOD č. objednatele 2018-0524/OR ze dne 24.07.2018 čl. Ill, odst. 1 byla dohodnuta 
cena za provedení díla 430 200,- Kč bez DPH. Dále Se Smluvní Strany dohodly, že dojde 
k navýšení ceny díla za výše uvedené úpravy projektové dokumentace. Navýšení ceny díla 
je blíže specifikované v cenové nabídce ze dne 04.09.2019, která je přílohou tohoto dodatku.



Cena Za dılo dle SOD C 2018-0524/OR bez DPH 
Cena vıcepracı a menepracı - dodatek O 1 

Cena vıcepracı - dodatek c 3 

430 200,00 Kč 

166 200,00 KC 
39 000,00 Kč 

Celkova cena dıla bez DPH 
Celkova cena vcetne DPH 

V Decıne dne 

Objednatel 

635 400,00 Kč 
768 834,00 Kč 
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