
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000299

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”)

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b. 140 00 Praha 4 -  Michle
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:

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

(dále jen „Poskytovatel44)

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

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 4.10.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky 

„D10 -  PS Ml. Boleslav -  Kosmonosy velkoplošná výsprava -  ZDS, 1Č, AD“, 
ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen ,,Smlouva“).



(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, 
a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“), kterým se doplňuje a mění 
Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby nebyla doposud zahájena, Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba plnění odst.l Smlouvy se mění u položky 
AD a nyní zní následovně:
Autorský dozor (vpřípadě, že bude zadavatelem vyžadován) do 31. 12. 2021.

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla (AD) 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

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČF

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

05. 12. 2019

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 0 2 . 12. 2019


