
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-Q0Q817 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 158 211 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

Technická pomoc při přípravě ZD pro zakázku 1/27 ŽIželice, obchvat a přemostění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Dodatek č. 1“):

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

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

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

SUBQP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3
25793349
CZ25793349
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost
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bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

I .

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
služeb ze dne 27. 5. 2019.

II.
Odůvodnění

1. Prodloužení doby přípravy zadávací dokumentace

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění ČI. III. bod 1. takto:

Původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2019 ode dne účinnosti 
této Smlouvy, nebo do vyčerpání finančního limitu.

se nahrazuje:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání 
finančního limitu, podle toho co nastane dříve.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této 
Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti 
a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.
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2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

- e -11- 2019V Chomutově dne_________ V Praze dne 5.11.2019
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