
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

ze dme 4.1©. 2M§
č. smlouvy Objednatele: 08SPU-002254 
č. smlouvy Poskytovatele: 18.0556-08

na realizaci zakázky: „Měření hluku v okolí komunikací I. třídy v Ústeckém kraji66 
Evidenční číslo (1SPROFIN/1SPROFOND): 327 111 0901

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail, tel:

e-mail, tel:

e-mail, tel:
Doručovací adresa:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
.....................................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
................................... .............................
................ ....... ................................ . ..............................
.............................. .............................
.................. ................................
................................. .............................
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Qlbjedratell”)

a

EKOLA gromp, spol. § r.o.
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
63981378
CZ63981378
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803
společnost s ručením omezeným
.................. ...........................
..........................................................................



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

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

kontaktní osoba ve věcech technických: .........................................
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

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

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

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

L
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění změní odstavce č. 1, Slámku III. Boba plnění Smlouvy o 
poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Původní test:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dme účinnosti této Smlouvy do 
12 měsíců melbo do vyčerpání finančního objemní uvedeného v čl. IV odsi 1 Smlouvy, dl© 
toho, která z uvedených událostí nastane dříve.

se mata rázuj© textem:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dme účinností této Smlouvy do 
31. 12. 2019 mebo do vyčerpání finančního objemu uvedeného v čl. IV odst. 1 Smlouvy, 
dle toho, která z uvedených událostí nastane dříve.

I . Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu řešení velkého 
počtu objektů v rámci realizace lil. etapy SHZ.

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 08PU-002254 zůstávají beze 
změn.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní sírany obdrží po 
dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

II.
Odůvodnění

III.
Závěrečné ustanovení

2



3. Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní 
strany připojily své podpisy.

Za Ofojedimatelle: fl 3 ggjg Za Poskytovatele:

Datum: Datum: 03.10.2019


