
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002246 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 181106 
Evidenční číslo: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky:
„Pasport betonových svodidel a zpracování zjednodušené PD vč. rozpočtu44

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi
v v
Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatelem41) na jedné straně 

a

společností
KAP ATELIER s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupenou:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

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

Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha
273 38 614
CZ27338614
............................................ 
..............................
...................................................................... 
......................................................... 
..................................................................

(dále jen „Poskytovatelem44) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany44)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.10.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU- 
002246, uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „Pasport betonových svodidel a 
zpracování zjednodušené PD vč. rozpočtu44 (dále jen „Smlouva44). Tato veřejná zakázka



malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Zakázka“).

B. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k projednám služeb vyplývajících ze Zakázky
s Objednatelem. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, 
který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných 
dodatků uzavřených v písemné podobě.

C. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby plnění tak, jak je specifikováno níže. 
Důvodem této změny je rozšíření rozsahu Služeb v důsledku koordinace pasportu betonových 
svodidel se systémem CEBASS požadované Objednatelem. Tato změna byla schválena 
společným konsensem obou Stran.

1. Ustanovení článku III. Doba plnění se tímto mění následujícím způsobem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do

nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR KAP ATELIER s.r.o.

Čl.I

31.03.2019.

Původní termín plnění: do 11.02.2019

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednám Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,

' Chomutově dne:
- ř

0 5 - 02 -  2019 V Praze dne: V j .V  Y aV \

.. .....

..........

...........

................................
... ............................


