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DODATEK . 4 K PODMÍNKÁM

VE EJNÉ SOUT ŽE O NEJVHODN JŠÍ NABÍDKU
na uzav ení kupní smlouvy

(dále jen „Dodatek“)

Název: Prodej bytového fondu Praha - Písnice

Vyhlašovatel: EZ, a.s.

Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 53

Rejst íkový soud: stský soud v Praze, oddíl B, vložka 1581

O: 45274649

DI : CZ45274649

Za kterého jedná: EZ Korporátní služby, s.r.o., na základ  plné moci

Zástupce vyhlašovatele:

NAXOS a.s.
se sídlem Praha 5, Hole kova .p.103, .or.31, PS  15000

O: 26445867
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném
u M stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7170
telefon: 257 314 251
Kontaktní osoby:  Ing. Petr Vácha, petrvacha@naxos.cz

Mgr. Miroslav Hájek, mirekhajek@naxos.cz
(dále jen „zástupce vyhlašovatele“)

Praha, 20. b ezna 2017
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Vyhlašovatel tímto, v souladu s ustanovením l. XVIII. odst. 1 a l. XVI. sout žních
podmínek, rozhoduje o zm  sout žních podmínek následovn :

I. Vyhlašovatel m ní l. XIII. odst. 2 sout žních podmínek tak, že nov  zní následovn :

1. „Oznámení o výb ru nejvhodn jší nabídky zašle vyhlašovatel (pop ípad  zástupce
vyhlašovatele v zastoupení vyhlašovatele) vít zi sout že do vlastních rukou formou
doporu eného dopisu s dodejkou. V tomto oznámení poskytne vít zi sout že lh tu
v trvání nejmén  5 (slovy: p ti) pracovních dn  ode dne doru ení oznámení o výb ru
nejvhodn jší nabídky, aby se dostavil do sídla zástupce vyhlašovatele na adresu
Hole kova 31, 150 00 Praha 5 - Smíchov, a uzav el smlouvu o jistotním ú tu, která
bude uzav ena mezi Komer ní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na P íkop  33 p. 969,
PS  114 07, I O: 45317054, jakožto úschovcem, vít zem sout že, jakožto složitelem,
a vyhlašovatelem, jakožto oprávn ným (dále jen „smlouva o jistotním ú tu“). Vít z
sout že je povinen nejpozd ji do 80 (slovy: osmdesáti) kalendá ních dn  po uzav ení
smlouvy o jistotním ú tu složit finan ní ástku odpovídající rozdílu mezi jím nabídnutou
kupní cenou za p edm t koup  a složenou jistotou ( l. XV. odst. 1 sout žních
podmínek), a to na vázaný bankovní ú et uvedený ve smlouv  o jistotním ú tu, a
následn  se po spln ní této podmínky dostavit k podpisu kupní smlouvy, nejpozd ji
však do 85 kalendá ních dn  ode dne podpisu smlouvy o jistotním ú tu. Vyhlašovatel
uzav e s vít zem sout že kupní smlouvu ve zn ní p edloženém vít zem sout že dle
sout žních podmínek, p i spln ní podmínky složení celé výše kupní ceny na jistotní

et dle smlouvy o jistotním ú tu. Ú astník sout že, jehož nabídka byla
vyhlašovatelem p ijata jako nejvhodn jší, je povinen poskytnout vyhlašovateli ádnou
sou innost pot ebnou k uzav ení smlouvy o jistotním ú tu, jakož i kupní smlouvy“

II. Ostatní ustanovení sout žních podmínek nejsou tímto Dodatkem dot ena. Definice a
pojmy použité v tomto Dodatku mají shodný význam, jaký je jim p azen v sout žních
podmínkách, nestanoví-li tento Dodatek výslovn  jinak.

V Praze dne 20. 3. 2017


