
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005816 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18.0560-04 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: DO 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění - Plnění podmínek

EIA
uzavřené dne 22.10.2018 mezi následujícími smluvními stranami:

v  v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. EKOLA group, spol. s r.o. 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Mistrovská 4,108 00 Praha 10
63981378
CZ63981378
u MS v Praze, oddíl C, vložka 39803 
společnost s ručením omezeným

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")



PŘEDMĚT DODATKU
I.

Vzhledem k tomu, že poskytovatel doposud neobdržel podklady potřebné ke zpracování odborných 
studií k DÚR, které jsou předmětem smlouvy, Části A, dohodly se smluvní strany na změně doby 
poskytováni služeb Části A, a to nejpozději do 2 měsíců od dodání těchto podkladů:

• dopravně inženýrské podklady,
• finální verze koordinační situace,
• finální verze průvodní a souhrnné technické zprávy a
• finální záborový elaborát včetně grafického znázornění rozsahu trvalých a dočasných záborů 

vyvolaných realizací stavby.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která 
nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a zveřejněním smlouvy v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že 
dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný 
a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. 
Na důkaz připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

1 6  'O F 2019

EKOLA group, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum


