
Č.j: KRPA184091I I/ČJ20190000MNS PCROOETRp073375576

Výtisk Č.: I
Počet listů: 2
PřQohy:

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo Č. j.: KRPA1840916/ČJ20190000MN..s na

„Provedení stavebních úprav dvou kanceláří v objektu Krajského ředitelství policie hl.
m. Praha Bartolomějská 7, Praha 1“

podle ~ 2586 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL. I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4  Nusle
ICO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského

ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122, 11001 Praha 1
Bankovní spojení: CNB Praha
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 2504
Fax: 974823257
email: krpa.ovz.podatelna~pcr.cz
dále jen „objednatel“

a

2. APZB trading s.r.o.
Se sídlem: Vojtěšská 211/6, 11000 Praha 1
ICO: 24196029
DIČ: CZ24196029
Zastoupena: .
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2364043369/0800
tel.:
email: apzb@email.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,



tento dodatek Č. 3, kterým se upravuje:

Či. IlL
Cena díla, termin a misto plněni

bod 6 v SoD Č. j.: KRPA1 84091 6/ČJ20 1 90000MNS ze dne 11.7.2019 následně:
termín ukončeni prací a předání díla se mění na 31.10.2019.
Duvodem je nutná technologická přestávka procesu stavebních prací. Dosažení
potřebných hodnot vlhkosti podkladních betonových vrstev pro pokládku PVC.

Či. VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisu.

2. Tento dodatek muže být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako další číslované dodatky.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis

připojují na základě svobodné yule.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti Po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra
ČR.

6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

V Praze dne V Praze dne

pik. Ing. Pavel
jednající na základě plné moci náměstek ředitele ství

policie hl. m. P ku
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