Číslo smlouvy objednatele: SMLO-186/1073/600/20/2021

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení díla

„Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
I.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená:
Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem:
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO:
00085031
DIČ:
CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
27-1206774399/0800
E-mail:
info@suspk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku,
příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz
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(dále jen „Objednatel“)

II.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Pavlem Hrdinou, prokuristou
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, pod sp. zn. 1441
Bankovní spojení:
ČSOB Pardubice
Číslo účtu:
8010-0308211883/0300
E-mail:
info@cht-pce.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Roušar, výrobní náměstek
Tel.: +420 724 111 635, e-mail: zdenek.rousar@cht-pce.cz
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Miloslav Bulušek,
tel.: +420 602 173 081, e-mail:miloslav.bulusek@cht-pce.cz
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Miloslav Bulušek, tel.: +420 602 173 081, e-mail: miloslav.bulusek@cht-pce.cz
(dále jen „Zhotovitel“) (SOD č. 2021/1012/0526)
I.
Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO186/1073/600/20/2021, na zhotovení díla „Most ev.č. 333-011 Lázně Bohdaneč“ ( dále jen
„Smlouva“ ).
II.
Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy
mění takto:
III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:
18 078 074,18 Kč (Slovy:
Osmnáct milionů sedmdesát osm tisíc sedmdesát čtyři korun českých a 18/100
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH 21% 3 796 395,58 Kč (Slovy: Tři miliony sedm set devadesát šest tisíc tři
sta devadesát pět korun českých a 58/100).
Cena včetně DPH činí 21 874 469,76 Kč (Slovy: Dvacet jedna milionů osm set
sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a 76/100).
Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.
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III.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 a 2 vč. odůvodnění.
3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana
obdrží jeho el. originál.
Pardubice dne:
Za Objednatele:

Pardubice dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav
Němec
2021.12.03
08:54:15 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Hrdina
Datum: 2021.12.03
11:42:44 +01'00'

--------------------------------------------Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

----------------------------------------Ing. Pavel Hrdina
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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