
Dodatek č. 3 kc smlouvě o dílo

na akci:

Poliklinika Prosek -— Pavilon H

číslo 2017/OSM/0245/DD1L/3

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi

smluvními stranami:

 

I.

Smluvni strany

I. Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: lng. Janem Jarolímem, starostou městské části

IČ: 000 63 894

DIČ: CZOOO63894

Bankovní s o'ení:

Císlo účtu

jako objednatel

a

2. KONSIT, as

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupený Ing. Jaromír Podhorský. člen představenstva

osoba oprávněnájednat ve věcech smluvních Ing. Jaromír Podhorský/„ člen představenstva

osoba oprávněnajednat ve věcech technických Ing.Pavel Exner, ředitel divize l

IČ: 186 30 197

DIČ: CZI8630|97

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

jako zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy — dodatku č.3 je dílo „ Poliklinika Prosek — pavilon H“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

lV.



Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění Z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny

ve změnových listech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku následovně:

SOD 2017/OSM/0245/DD1L 26 985 807,68 Kč

Dodatek č. 1- cena víceprací bez DPH 1 890 702,00 Kč

Dodatek č. 3 — cena víceprací a méněprací bez DPH - 310 158,46 Kč

Celková cena díla včetně víceprací a méněprací bez DPH 28 566 351,22 Kč

PLNĚNÍ BUDE v REŽIMU PŘENESENÉ DANovÉ POVINNOSTI

Ostatní ujednání obsažená v SOD nej sou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI.

Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, přičemž každý zvýtisků

obsahuje i úplný soubor příloh, Z nichž dva obdrží objednatel ajeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetnějeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Změnový list 6 - 26

V Praze dne : V Praze dne :

Objednatel Zhotovitel


