
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000167 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-152.230 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: D6 PS Pletený Újezd-Doksy oprava komunikace-DSP,

ZDS, IČ, AD

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

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
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 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
vedeného MS v Praze, oddíl B, vložka 6088 
a.s.
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 15. 05.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci 

zakázky „D6 PS Pletený Újezd-Doksy oprava komunikace-DSP, ZDS, IČ, AD44, 
ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva").

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku 5. Lhůty 
plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek44), kterým se doplňuje a 
mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě výsledků provedeného diagnostického průzkumu vozovkového souvrství 
dle TP 87, ze kterého vyplynula potřeba provést diagnostický doprůzkum pro účely 
zpřesnění zjištěných výsledků, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. 
Lhůty plnění odst. 5.1. Smlouvy se mění v termínech dílčích plnění.

Původní znění:
1.2 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění Další informace
DSP koncept 31.7.2019
DSP čistopis 31.8.2019
ZDS koncept 30.9.2019
ZDS 30.11.2019
AD 31.12.2022 B u d e  ú č to v á n  po  rea lizac i s tav b y

Nové znění:
Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění Další informace
DSP koncept 31.7.2019
DSP čistopis 31.8.2019
ZDS koncept 30.9.2019
DSP koncept II 31.1.2020
DSP čistopis II 31.3.2020
ZDS koncept II 31.3.2020
ZDS čistopis 30.4.2020
AD 31.12.2022 B u d e  ú č to v á n  po  rea lizac i s tavby
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1.3 Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedené posuny termínů nemají 
žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného 
titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné 
uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

2.3 Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 
strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.l byl sepsán v českém 
jazyce.

2.4 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne  ̂9. 11, 2019 V Praze dne |  j  ] ] 2019

Ředitelství silnic g/clálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.
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