
ZVEŘEJNĚNO

1
dne:.............................___ _

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-227/1073/200/20/2019

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice 111/31512 Česká Třebová - průtah, ETAPA I.“

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:
Číslo účtu:
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec-ředitel

jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
-jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

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

technický náměstek

______________  vedoucí oddělení inženýrinku,
)říspěvkových a dotačních proqramů

vedoucí útvaru realizace staveb
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[C=e er Czecnatel)

II. Název Společnost Česká Třebová - průtah, ETAP- 

Lupenice 51 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedouci společník: MADOS MT s.r.o.

Zastouperý:

. ?-”T-32

lna. Ivo Muthsam, jednatel společnos:
bchodní ředitel, na ze- ž:- ; -

Se sídlem: Lupenice 51,517 41 Kostelec nad Orl c
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedené"" • = 
Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení!
Číslo účtu:
E-mail,

—2dc

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby ofiáiáCěné k vedení a podepisování stavebního deníku l

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předa" a : z zz ra.o.:

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Zastoupený: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
Se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25271404

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vederer- - z s- ~ soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 1633

Bankovní spojení 
Číslo účtu^
E-mail

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických í člen představenstva

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO- 
227/1073/200/20/2019 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice 111/31512 Česká Třebová - 

průtah, ETAPA I.“ ( dále jen „Smlouva“).
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II.

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

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:

39.817.852,57 Kč (Slovy:
Třicet devět milionů osm set sedmnáct tisíc osm set padesát dva korun českých 
a 57/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 8.361.749,04 Kč (Slovy: Osm milionů tři sta šedesát jedna tisíc sedm 
set čtyřicet devět korun českých a 4/100).

Cena včetně DPH činí 48.179.601,61 Kč (Slovy: čtyřicet osm milionů jedno sto 
sedmdesát devět tisíc šest set jedna korun českých a 61/100).

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou je ZBV č. 1 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, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 
Za Objednatele:

Lupenice dne: 
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 
Němec

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Němec 
Datum: 2020.06.02 
09:39:54 +02'00'

Ing. Ivo 
Muthsam

Digitálně podepsal 
Ing. Ivo Muthsam 
Datum: 2020.06.05 
08:28:09 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Ing. Ivo Muthsam,
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o., 

vedoucí, správce Společnosti
Česká Třebová ■

Ing. Irena 
Andršová

průtah, ETAPA I.
Digitálně podepsal 
Ing. Irena Andršová 
Datum: 2020.06.05 
13:32:11 +02'00'

Ing. Irena Andršová,
člen představenstva a.s., 

druhý společník Společnosti
Česká Třebová - průtah, ETAPA I.
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