Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.09.2020
1. Obec Staré Křečany
Sídlo:
Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
IČO:
00261653
Oprávněná osoba zadavatele: František Moravec, starosta obce
Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Bílková
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)
a
2. Stavební společnost RBK a.s.
Sídlo: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
IČO: 250 30 884
DIČ: CZ 250 30 884
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B15502
bankovní spojení: číslo účtu: 107-8031660227 kód banky: 0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Rákosník, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Benedikt
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý
samostatně též jako „smluvní strana“)
uzavřeli dne 30.9. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a následujícími zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění
pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dohodli se na změně
článků:
Článek 3
Cena díla a platební podmínky
3.1 Smluvní strany s účinností ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 na základě
změnového listu č.002 upravují cenu díla takto:
Na základě Změnového listu č. 002 se navyšuje cena díla o:
a. Cenu bez DPH ve výši 833 355,50 Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc tři sta
padesát pět korun českých padesát haléřů)
b. DPH 15 % ve výši 125 003,30 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc tři korun
českých třicet haléřů)
c. Cenu včetně DPH ve výši 958 358,80 Kč (slovy: devět set padesát osm tisíc
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tři sta padesát osm korun českých osmdesát haléřů)
Celková cena za dílo po započtení změnového listu č. 002:
a. Cena bez DPH ve výši 52 380 581,50 Kč (slovy: padesát dva milionů tři sta
osmdesát tisíc pět set osmdesát jedna korun českých padesát haléřů)
b. DPH 15 % ve výši 7 857 087,20 Kč (slovy: sedm milionů osm set padesát
sedm tisíc osmdesát sedm korun českých dvacet haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 60 237 668,70 Kč (slovy: šedesát milionů dvě stě
třicet sedm tisíc šest set šedesát osm korun českých sedmdesát haléřů)
3.6. Splatnost závěrečného daňového dokladu vystaveného po podpisu předávací
protokolu je dohodnuta na 60 dní.
Článek 4
Doba a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat stavbu objednateli
nejpozději do 31.8.2022. Nejdéle do 31.10.2022 předá zhotovitel objednateli
kolaudační souhlas.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
14.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami.
Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.3 zůstávají nadále
v platnosti v nezměněném znění.
Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu,
přičemž objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 002 vč. tabulky zvýšení cen materiálu
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Za objednatele:
Ve Starých Křečanech dne……………

Za zhotovitele:
Ve Starých Křečanech dne……………

…………………………………..
František Moravec
starosta obce

………………………………..
Ing. Milan Rákosník
předseda správní rady
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