
SMLOUVA O DÍLO
SMLO- 406/1031/OST/87/2020 

dodatek č. 1
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Bedřich Večeře, stavební práce, se sídlem 569 12 Opatov 323, IČO: 145 52 639, DIČ: 
CZ5803012237. zapsaný v Živnostenském rejstříku u MěÚ Svitavy, číslo účtu : KB Svitavy 

M. e-mail: bedrich@vecereb.cz, zastoupený Bedřichem Večeře jako zhotovitelem 
(dále jen „zhotovitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53,
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním re jstř^ Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu Email: info@suspk.cz,
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem, jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Společně též jako „smluvní strany“.

čl. III.
CENA DÍLA -  nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 
v celkové výši 493.880,57 (slovy: čtyřistadevadesáttřitisíceosmsetosmdesát českých 57/100) 
bez DPH.

2. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta 
v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši 
nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy čí obecně 
závazných právních předpisů povinen.

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě.

4. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

5. Faktura bude adresována:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 
Pardubice

6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je 
oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitostí uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatností faktury. Nová
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Ihůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově 
vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

ostatní články beze změn

Přílohy: Příloha č.1 oceněný výkaz výměr

V Opatově dne 17.12. 2020 V Pardubicích dne: 17.12..2020


