
Dodatek Č. l Smlouvy o poskytování služeb
uzavřené dne 5. 6. 2019 ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále též ,,občanský zákoník")

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ž se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov

'" IČO: 00066001

d DIČ: CZ00066001

jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. snilouyy: 1623/00066001/2019

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
>

rtnO a
=
O

< EKOLA group, spol. s r.o.
>
» se sídlem: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
O
" IČO: 63981378
Z
rtn DIČ: CZ63981378

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

jejímž jménemjedná Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti

č. smlouvy: 19.0221-04

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,Smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též ,,občanský zákoník"), tento

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku 5. ,,Termíny plnění", a to na posunu terinínů
poskytnutí služeb s oliledein na to, že v současné době probíhají jednání s dotčenými obcemi pro VZ
,,Nové dopravní řešení v lokalitě Mělník - Horní Počáply - Liběchov" - dokumentace EIA a
dopracování TEŠ".

Práce na technické studii a dokuinentaci EIA tak budou zahájeny po dohodě finálního řešení s dotčenými
obcemi.

l



II.

ZMĚNA BODU 5.1 ČLÁNKU 5. ,,TERMÍNY PLNĚNÍ"

Původní znění bodu 5.1:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

5.1.1 Dokuinentace EIA
" Nejpozději do 31.3.2020 od podpisu Smlouvy

5.1.2 Technická studie
" Nejpozději do 30.9.2019 od podpisu Smlouvy

Technická pomoc - dle potřeb objednatele v průběhu procesu EIA

se nahrazuje novým zněním bodu 5.1:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

5.1.1 Dokuinentace EIA
" Nejpozději do 10 měsíců od stabilizování variantního řešení trasy obchvatu obce

Cítov

5.1.2 Technická studie
" Nejpozději do 4 měsíců od stabilizování variantního řešení trasy obchvatu obce

Cítov

Technická pomoc - dle potřeb objednatele v průběhu procesu EIA

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené snilouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma slliluvníl11i stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru sniluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Snilouvu
uveřejní v registru sniluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých
sniluv a o registru sniluv (zákon o registru sniluv).

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (S) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy
a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Každá ze Slliluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah tohoto Dodatku za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro
uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

V Říčanech dne V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic EKOLA group, spol. s r.o.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. Věra Ládyšová
organizace

Jednatelka společnosti
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
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