
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000865 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 

ISPROFIN/1SPROFOND: 500 121 0002
Název související veřejné zakázky:

1/27 Žiželice, obchvat a přemostění -  zpracování ZTKP pro Yellow book

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:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických: 
e-mail, tel.:
Doručovací adresa:

(dále jen „Objednatel'')

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

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

a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní forma:
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
60193280
CZ60193280
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368
akciová společnost
...................................................... . . .
.......................
................................................................................... 
........................................................................... 
................................................................................... 
...........................................................................
................................. 
.............................

e-mail
tel:



(dále jen ..Poskytovatel6’)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako ..Smluvní strany”)

I.
Předmět dodatku

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

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby 
Objednateli do 30. 8. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nový termín dle Dodatku ě. 1: do 31. 12. 2019

kontaktní osoba ve věcech technických:

II.
Závěrečná ustanovení

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

2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.

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

V Chomutově dne:  ̂Q -Qg- 2019 V Praze dne: 3 0 -08- 2019

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby


