
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
r r  V

SMLOUVY O POSKYTOVANÉ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PU-001975 
ISPROF1N/ISPROFOND: 50® 121 «TO2 

Název související veřejné zakázky:
Expertně-technická pomoc - geotechraická stabilita zemních těles

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

Ředitelství silníc a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

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

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

e-mail, tel:

e-mail, tel: 
Doručovací adresa:

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

(dále jen „Objednatel”)

a

AZ ComsMlt, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
44567430
CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, C 2096 
Společnost s ručením omezeným

_____________

i



kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel11)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany11)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele do 24 měsíců, tj. do 24. 7. 2019, případně do vyčerpání finančních prostředků 
uvedených v čl. IV. Smlouvy o poskytování služeb, podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane dříve.

Nový termín dle Dodatku Č. 1: do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků 
uvedených včl. IV. Smlouvy o poskytování služeb, podle toho, která z uvedených 
skutečností nastane dříve.

Odůvodnění:

Finanční prostředky určené Smlouvou o poskytování služeb nebyly vyčerpány, přestože 
služby specifikované Smlouvou je potřeba ze strany oddělení majetkové správy 
provozního úseku nadále čerpat.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv.

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti.
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3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 24. 7. 2019 V Ústí nad Labem dne: 24. 7. 2019

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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