
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Č. 0501/2018/0I/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

,,Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované
zadání"

mezi:

µázév: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312

lČ: CZ00231312
rávni forma: 801 - Obec
astoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(,,objednatel")

a

µázev: POHL cz, a.s.

Sídlo: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
Právni forma: Akciová společnost

Zápis v OR: sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen: Ing. Václav Kovanda, členem představenstva

(,,zhotovitel")
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rl T .'JVODNÍ L1STANOVENĹ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0501/2018/Ol/1050 (dále také jen ,,Sod").

1.2. Dle ČI. 16.2. SOD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavÍrajÍ tento
dodatek (dále také jen ,,Dodatek č. 3 k SOD").

r.,l
PŘEDMĚT DOIJATKU

2.1.

2.2.

2.3.

Smluvní strany konstatuji, že se předmět díla podle ČI. 3, specifikovaný v příloze č. 1
sod (položkový rozpočet) upravuje o provedeni a neprovedení dodatečných prací
(vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 3 k SOD.
V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce
o provedeni prací na díle a snižuje o práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnc'sti,
které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle
přílohy č. 1.
V ČI. 5 - Cena díla, se doplňuje odstavec:
5.8. Cena díla za provedeni vIcepraci a méněprací byla stanovena dohodou

smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena bez DPH -399.003,53 Kč
DPH 21 % -83.790,74 Kč
Cena vC. DPH -482.794,27 KČ

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašuji. že si Dodatek č. 3 k SOD přečetly, že rozumí jejich obsahu
a smyslu, že je pro.jevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoručni podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne
18. 11. 2019 usnesením č. 675/RMČ/2019.
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