
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-13/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice 11/311 Jablonné nad Orlici, ul. Nádražní-ll. ETAPA“

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:
Inq. 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:

^^^^^^^^^Avedoucíoddělenípřípravystaveb^

^^^^^^^^^^vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů____________________

^^^^^^^^Vedoucíútvaru realizace staveb
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(dále jen „Objednatel“) a

II. BAUSET CZ, a.s.
Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02
IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1231

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Janem Korejtkem - předsedou představenstva
Ing. Josefem Cimburkem - členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Jan Korejtko - předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek - člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
/edoucí výroby

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
/edoucí výroby

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

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

I. Smluvní strany uzavřely dne 20.1.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-13/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Modernizace silnice 11/311 Jablonné 
nad Orlicí, ul. Nádražní-ll. ETAPA“ ( dále jen „Smlouva“).
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II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5.942.422,10 Kč (Slovy:
Pět milionů devět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých a 
10/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.247.908,64 Kč (Slovy: Jeden milion dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět 
set osm korun českých a 64/100).

Cena včetně DPH činí 7.190.330,74 Kč (Slovy: Sedm milionů jedno sto devadesát 
tisíc tři sta třicet korun českých a 74/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací - oprava propustku.

1. Ostatní ujednaní Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.

2. 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 
obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12.6.2020

Za Objednatele:

Pardubického kraje

stejnopisech, přičemž každá smluvní strana

Pardubice dne: 12.6.2020

Za Zhotovitele

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva 
BAUSET CZ, a.s.
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