DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ě. SMLDEL) 24-100/2015
VZ 27/2015/10
č. zhotovitele
AA.15017.1.150

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

zastoupená:

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka
zastoupená ve věcech technických: Ladislav Sedláček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459
bankovní spojení:
zastoupená ve věcech smluvních:
zastoupená ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „ zhotovitel “)

OPERAČNÍ
ŽIVOTNI

PROGRAM

PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Fond soudržnosti

vzduch a přírodu

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. SMLDEU 24-100/2015 VZ 27/2015/10 ze
dne 13. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2016 (dále
jen ,,Smlouva“):

1.

1.

Předmět dodatku č. 3

ČI. II PŘEDMĚT SMEOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:
„ Smluvní strany se dále dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve
změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 2), který je součástí dodatku č. 3 smlouvyjako příloha č. 1. “

2.

ČI. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„ /. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla ve výši 45.532.896,92,- Kč bez DPH.
Slovy: čtyřicetpětmiliómúpětsettřicetdvatisícosmsetdevadesátšest korun českých a devadesátdva haléřů
bez DPH.

Rekapitulace:

Cena díla dle SoD
Změnový list č. 1 celkem

48.496.133,01,- Kč bez DPH
-56.391,29 ,- Kč bez DPH

Celková cena díla dle dodatku č. 2

48.439.741,72 ,- Kč bez DPH

Změnový list ě.2 celkem

-2.906.844,80,- Kč bez DPH

Celková cena díla die dodatku č. 3

45.532.896,92,- Kč bez DPH

DPH 21%
Celková cena díla vč. DPH______

9.561.908,35,- Kč
55.094.805,27,- Kč s DPH

Jedná - li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. “

II. Závěrečná ustanovení

2.1

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

2.2

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu

originálu.

2.3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SMLDEU 24-100/2015 VZ 27/2015/10 zůstávají tímto dodatkem
Č. 3 nezměněny.

2.4

Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

2.5

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Výkaz výměr (ZL č. 2)
Plná moc zhotovitele

Ve Vrchlabí dne / ý.Q. 2.0 ZA

objednatel

zhotovitel

Ing. Jan Hřebačka

Ivan Havel, výkonný ředitel

ředitel

na základě plné moci

Správa Krkonošského národního parku
GEOSAN GROUP a. s.

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.
/

v

Za správnost:
č. 08:

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 0 Praha 7
DIČ: CZ28169522

