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Společenství pro dům č.p. 450, ulice Místecká, Praha 18-Letňa~y,
IC: 272 13 498,se sídlem Místecká 4S0, Praha 9 - Letňany, PSC: 19900

EURO VÝTAHY s.r.o.
Ke Stírce 1845/39
182 00 PRAHA 8

Po dohodě obou smluvních stran dochází ke změně platebních podmínek definovaných
v článku VI. Smlouvy o dílo č. V461,3, a to tak, že se dosavadní čI. VI. Smlouvy nahrazuje
tímto novým zněním:

II. záloho vou fakturu ve výši 40% z celkové ceny díla po dodání výtahových dílů na
stavbu, splatnost této faktury je podmíněna dokončením hrubé montáže výtahu a
její úhrada je podmínkou pro předání díla objednateli.

Po ukončení montáže, předání a převzetí díla s výhradou nedodělku spočívajícího
v absenci nástupiště výtahu v nejvyšším nadzemním podlaží bude vystavena
konečná faktura včetně DPH, v níž budou odečteny poskytnuté zálohy a
zohledněno zádržné v hodnotě 150000,- Kč, které objednatel zhotoviteli uhradí
až po odstranění tohoto nedodělku. Smluvní strany se dále dohodly, že úprava
nástupiště v nejvyšším nadzemním podlaží, spočívající v odstranění provizorního
nástupiště v mezipatře a vybudování nového nástupiště na úrovni nejvyššího
nadzemního podlaží, bude provedena v termínu od 24.2.2014 do 5.3.2014 za
podmínek dle čI. II. odst. 3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a že odstávka výtahu
za tímto účelem nepřesáhne 10 kalendářních dní.

2. Pro vyloučení pochybností objednatel prohlašuje, že dobu od převzetí díla s výhradou
do odstranění nedodělku v termínu stanoveném podle předchozího odstavce nebude
považovat za prodlení vůči sjednaným termínům dodání díla, ani vůči lhůtám
k odstranění vad na díle (čI. VII. odst. 3 a 7 Smlouvy), a za tento nedodělek nebude
v uvedené době požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.

3. Obě strany se dohodly na splatnosti faktur do 14-ti dnů ode dne jejich vystavení.
Zálohové faktury a konečný doklad zašle zhotovitel objednateli bez prodlení po



vystavení.
4. Cenu díla ve sjednaných splátkách (zálohách) uhradí objednatel bezhotovostně na účet

zhotovitele uvedený na faktuře.
5. Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu úplatným zaplacením sjednané ceny díla

bez DPH dle čI. V této smlouvy.
6. Dokud objednatel neuhradí cenu díla v plné výši, není zhotovitel povinen předat

objednateli certifikát prohlášení o shodě.
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