Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 1998
zakázkov é číslozhotovitele: M10 l

1.

Smluvní stranv

1"1. Objednatel:

1

1

Obec Kunějovice
Kunějovice 28, 330 35 Líšťany

Síd1o:

00573086
CZ005,73086
Miloslavem Novákem, starostou obce
+420 37'7 927 070, +420 604 564 742 / kunejovice@post.cz

IČ:

DIČ:
Zastoupená:

Tel. / e-mail:

dále jerr,,objednatel"
a

r

S T A v E B N ÍMoN
AŽs,spot. s r.o.
společnost s ručenímomezeným
Kiatovská třída 5l'7 , Itžni Předměstí, 301 00 Plzeň

1.2. Zhotovitel:

právní forma:
Sídlo:

Ič:

453 568 1 5

CZ45356815
Jiřím Boubínem, j ednatelem společnosti
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddil C, vložka l857

DIČ:
Zastoupená:

Zapsaná:
Tel. / e-mail:
dále ien ..zhotovitel"

+420 605 235 420 / bost@bost.info

2. Předmět dodatku
2.

se dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o dilo č. |998, zakázkové číslozhotovitele: Ml0l1l, ve
znění dodatku é. 1. ze dne 30.6.2015 a dodatku é.2. (dáIe jen ,,smlouva"), uzavŤená smluvními stranami, kterou se
zhotovitel zayázal provést pro objednatele dílo ,,Rekonstrukce hygienického zaíízení",a to tak, že se:
a) doplňují body 2.1., 3.1. a 10.4. smlouvy o nový text tohoto znění:
2,1. Rozsah předmětu díla se mění tak, jak je uvedeno v rozpočtu zhotovitele, kteý je jako příloha součástí této

l. Smluvní strany

smlouvy.

3,1. Cenaza

práce uveden_é v rozpočtu zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu díla, činí:

cena bez DpH, .,...J4.,,.!:.í.é,.. ,-

*r

celková cena díla v rozsahu dle smlouvy (cenové nabídky áotovitele-oceněného položkového rozpočtu),
dodatku č. l. ke smlouvě (cenové

Celková cena díla bez DPH:

1,1ouy,.,fuM.í4,*l0.4. Součástítéto smlouvy jako jeji pří

6rl...X=!tr,.,(.,..
ťlq,- Kč
-:

Llkulace_zhotovitele) a dodatku č. 3, ke smlouvě (rozpočtu zhotovitele) činí:

k*ď*y-(......

4j hztfrlladl.

..)

je dále rozpočet zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu díla.

b) rušídosavadní text bodu 4.2. smlouvy a nahrazuje se novým textem a:no.':

4.2.

. ., ., . ..

".nUnT. 4 ts . 0.
Termin ukončení rea7izace díla (dokončenípracina díle a předání díla objednateli| ,.,....!.1,,....,.

2c íl-

3. platnost a účinnostdodatku
3, l . Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem),
4, závěrečná ustanovení
4. t. Součástítohoto dodatku jako jeho přílohaje rozpočet zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu dila.
4.2. Ostatni ujednání smlouvy zůstávaji tímto dodatkem nedotěena.

4.3. Smluvní strany prohlašují,že tento dodatekje výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určitévůle, že nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek předjeho podpisem řádně
přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu
připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.
t

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, znichž každá ze smluvních stran obdržíjeden q.itisk. Každý vlitisk,
podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky),má charakter originálu.

v Kuně.jovicíc
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oBEc KUNĚirovIcE
Kunějovice 28

330 35 Líšťany
Ič: 006?3086, Te]r:31'| 927 070

V Plzni dne
áotovitel:

.

/r,

zast. Jiřím Boubínem,
jednatelem společnosti

