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Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 23. 07. 2019
číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001238, TPR/19/168 

číslo smlouvy Poskytovatele: 19-246.230 
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D6 SSUD Sokolov ~ TS, geodetické zaměření, akt. záměru projektu“

I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-maií:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
........................., generální ředitel
............................, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
.................................
.............................
...........................
.......................................
.............................

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská la, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: .................................
zastoupen: ......................................., předsedou představenstva

.......................................... místopředsedou představenstva
............................................................, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-maií:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 

tel:
(dále jen „Poskytovatel”)

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

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana”)
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem V. Smlouvy o poskytování 
služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě platebních podmínek.
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II.
Předmět dodatku

Důvodem úpravy čl. V. Platební podmínky, odst. 4. Smlouvy je navázání financování na dílčí plnění 
smlouvy (viz příloha č. 1 smlouvy -  termíny plnění).

Článek V. Platební podmínky, odst. 4. Smlouvy se mění následovně:

Dílčí plnění bude Poskytovatelem vyúčtováno na základě skutečně provedených prací:

4.1. Geodetické zaměření, koncept Technické studie předán 31. 10. 2019, po zveřejnění tohoto 
dodatku bude vyúčtováno 70% ceny TS dle soupisu prací, geodet, zaměření;

4.2 Po odevzdání čistopisu dokumentace TS 30% ceny dle soupisu prací a inženýrská činnost;
4.3 Po předání čistopisu záměru projektu.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se zhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva 
(2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

v Karlových Varech dne: 2 5 "11 "2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
............................
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

v Praze dne:  ̂k - 11-  2019

předseda představenstva 
SUDOP PRAHA, a.s.

místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA, a.s.
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