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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

: »‘e a c álnic:.;r: 
••Drává Liberce (?)

Dl 1 2 0 - í ‘h  2019
Značku ' 'i ty b

LRGferen* Počot pí.

ke smlouva o poskytování služeb
uzavřené dne 23.05.2019

Vydřeveno
d n e  2 2 -08- 2019

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003691 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19.0286-01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901 
Název související veřejné zakázky: IPHO -1/14 OK Tovární - OK u Zeleného stromu - OK

Lovecká - mimopamátková zóna

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú.
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

Ivedoucí ekonom, úseku

(vedoucí úseku výstavby

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:
tel:

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
63981378
CZ63981378
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803 
společnost s ručením omezeným 
ČSOB Praha, č.ú.:
Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti 
Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti
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kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na posunu doby plnění -  poskytnutí služby.

1. Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.08.2019

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: do 30.09.2019

II. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 
vyhotovení.

V Liberci dne / /  c / o / 9

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Ing. Jan Wohlmutn 
Ředitel správy Liberec

V Praze dne 16.08.2019

EKOLA group, spjol. s r.o. 
Ing. Věra Ládyšová 
Jednatelka společnosti
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