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Dodatek č. 3

k smlouvě č. DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017

na stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice
 

1. Městská část Praha-Libuš

Zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Se sídlem: Libušská 35/200,142 00 Praha 4 - Libuš

1č:00231142, DIČ: 00231142

Bankovm’ s o'ení:

číslo účtu:

Příkazník stavby/TDI: '

ZAVOS s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohradská čp.2516/28, PSČ 120 00

doručovací adresa Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

IČ: 60203013, DIČ: cz 60203013

Bankovní spojení:

číslo účtu zveřejněného v registru plátcůDPH:_

(dále jen „objednatel")

2. KyraStav spol. s r.o.

se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

IČO: 02408112

DIČ: CZ024081 12

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze oddil C vložka

219287

    bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Irenou Mardovou, jednatelkou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění následující články a odstavce výše uvedené smlouvy o dílo takto:

7.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací

zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být

předáno Objednateli nejpozději do 13 měsíců [od zahájení stavby (dále jen „Lhůta pro

dokončení“).
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ZÁVŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017 zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které

nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 byla vedena V

evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a

která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a

text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto

Dodatku č. 3. nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel a jeden příkazník.

Dodatek č. 3. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č.3. Smlouvy o

dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, či za

nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákona a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz

připojují své podpisy.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.3. v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část Praha-Libuš.

8. Tento Dodatek č.3 byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš ze dne 9.7.2018 č. 174/2018.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Městská část Praha - Libuš KyraStav spol. s r.o.

  
 

Podpis:

Jméno: Mgr. Jiří Koubek

Funkce: starosta Funkce: jednatelka

Datum: %, 'y- ILI¢VV x.“ Datum: % 7‘Z ofl//

 

Jmén :— Irena Merdová

Stránka 2 z 2


