
3. DODATEK SMLOUVY o DÍLO

Objednatel:

Sídlo:

zastupce objednatele

Bankovní sporeni:

lČ:

DIC:

zastupce ve vececn technických:

dále jen “OBJEDNATEL”

Zhotovitel:

Sídlo:

zastupce zhotovitele

Bankovní spolení

iC-

DlČ:

Zástupce ve věcech technických:

Sídlo:

zastupce zhotovitele.

Bankovní spoiení

iČ;

DlČ:

zastupce ve věcech technických:

dále jen “ZHOTOWTEL”

l028l2010 ičíslo objednatele)

l049ll0 íčislo zhotovitele)

čl. |. Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnomecholupska16804. Praha 10

lng. Karel Hagel - starosta

Česka sporitelna a.s.,(:,u.20007133090800

00231347

C20023W347

bude určeno při předání staveniště

Sdružení společností

STAMET, s.r.o., vedouci účastník sdružení

Erbenova ll. 150 00 Praha 5

   
C2485 89 829

a

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení

Malebra 690. Praha 4

003 345 Bi

C2003 345 Bi

 

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplňky SOD takto



čl. lll. Doba zhotovení dila

/. Odstavec 7 se ruší a nahrazuje se tímto zněním;

l, Zhotovitel je povinen provest dílo vymezené v čl ll teto smlouvy v následující lhute;

zahájení prací do 3 dnu od protokolárniho převzetí staveniště

ukončeníprací na termínu dokončení se dohodli učastníCi pote co objednatel zajistil finanční

prostředky na dokončení díla v r. 20l6 a je schopný dostát svým finančním

zavazkum spojených s Uplným dokončením díla podle ujednání smlouvy. Termin

ukončení prací je smluvními stranami stanoven do 30 6.20l6

čl. IV. Cena za dílo

ll. Odstavec 7 se rus'í a nahrazuje se tímto zněním:

1. Celková smluvní cena díla vymezeneno v čl ll te'to smlouvy je nejvýše přípustná a činí

 

 

  

* S „cena 592 DPH DPH 239; * V DPH 27%: cena vč DPH i

_Cenýadle SOB „ , „ 39777 750004

Cena dle l dodatku SQDW * “ l 020 482 00‘

WWDPH v .. 50 84822200.

Z,Z„tohor * „,
- Uhrazeno s DPH 20%

s DUZP do 3l.l2.2012 __ 24 034 417,00 4808 883,40. , 28 841 800,470"

- Cena pro sazbu DPtlgl % 2<33l66í3íOL 5 630 899108 62344 70406

- Cena celkem vč.DPH 61 286 004,45
 

čl. Xll. Závěrečná ustanovení
 

Tento 3 dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo Ostatní ustanovení teto Smlouvy o dílo která

nejsou tímto dodatkem výslovne dotčeny. zustavaji beze změny a v platnosti.

Smluvní strany výslovne souhlasí stím aby Smlouva o dílo včetne tohoto 3 dodatku byla vedena

v evidenCí CES tj v centrální evidencí smluv vedene hl. m Prahou která je veřejně přístupná a která

obsahuje udaje o smluvních stranách. číselné označení teto Smlouvy. datum jejího podpisu a text teto

Smlouvy. Smluvní strany prohlašují. že skutečností uvedene vteto smlouvě a a v tomto 3, dodatku

nepovažují za obcnodní tajemství ve smyslu ust § 504 zákona č. 89l20l2 Sb„ občanský zákoník a

udělují svolení kjejích užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalsích podmínek

2 3



Tento 3dodatel< smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnoplsech podepsaných opravnenyml zastupCl

smluvnlct stran objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vytlscích.

Dodatek nabyva platnosti a účinnosti dnem podplsu oprávněných zastupcu smluvních stran

Smluvní strany pronlašujt že je jím znam obsah Smlouvy o dílo, jejího t. a 2. dodat<u a obsah tonoto

3.dodatku Smlouvy c dílo že s jeho obsahem souhlasil a že dodatek uzavírají svobodne. ntKolív v tísni

či za nevyhodnycn podmínek, dále že neodporuje zakonu a nepříči se dobrym mravum Na dukaz

připojují sve podpísy

V Praze dne __; ,T‘- 70% V Praze dne

  
lngKareI Hagel Ing. Mllos \v'acna

starosta lvíestske častí jednatel společností STA—MET, sro

Praha — Do/ní Měcholupy vedouci účastník sdruženi


