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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Cis Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-105/1073/600/20/2018

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy“

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: 
Se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem 
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
00085031
CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
ředitel

enovaný zástupce statutárního orgánu 
jmenovaný zástupce statutárního

organu

Osoby oprávněné jednat ve vě( ^chnických:
-technický náměstek

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

?k - technicky náměstek

vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů

SOD č.: SMLO-105/1073/600/20/2018



(dále jen „Objednatel “)

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, pod sp. zn. B 1441

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

^^^^^^^^^Bhlavní stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-105/1073/600/20/2018, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 
Sobětuchy“ ( dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 
mění takto:

III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 90 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
Objednateli.

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. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 19.11.2019 
Za Objednatele:

Pardubice dne: 19.11.2019 
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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