
Dodatek č. 1
k Objednávce č. 02PT-006404 ze dne 25.11.2019 

na realizaci zakázky
„D5 odpočívka Rozvadov -  odstranění staveb PDPS, soupis prací a AD“

ISPROFIN: 500 155 0003

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen 
mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen ,,Objednatel“) na jedné straně

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
I....................................................................
..................................................................................
.............. . ..
.................................................................................. 
.............. . ..
..................................................................... 
......................................................... 
................................................................

a

společností Valbek, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupenou 

e-mail, tel.:
(dále jen „Dodavatel44) na straně druhé.

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
482 66 230 
CZ482 66 230
................................................................em 
.......................................................... 
........................................................

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

Preambule
A. Dodavatel dne 25.11.2019 přijal objednávku Objednatele č. 02PT-006404 (dále jen 

„Objednávka44) na realizaci veřejné zakázky s názvem „D5 odpočívka Rozvadov -  odstranění 
staveb PDPS, soupis prací a AD'" (dále jen „Zakázka44). Tato objednávka byla uzavřena dne podle 
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,NOZ44). Objednávka nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Přijetím objednávky se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli 
plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze k Objednávce (dále jen „Služby44).

B. Smluvní strany se dohodly na úpravě časového rámce pro realizaci Zakázky, konkrétně ve věci 
termínů předání Dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,PDPS“) a době výkonu 
autorského dozoru na akci „D5 odpočívka Rozvadov44.



Termíny pro plnění Zakázky jsou upraveny následovně:
lhůta pro předložení konceptu PDPS je nově stanovena na den 10.02.2020,
lhůta pro předložení čistopisu PDPS je nově stanovena na dva týdny od projednání
připomínek ke konceptu PDPS,
doba provádění průběžného autorského dozoru v rozsahu uvedeném v soupisu prací 
v příloze Objednávky je nově stanovena na šest měsíců od zahájení realizace akce do 
předpokládaného data dokončení -  tj. do dne 31.12.2020.

I.

II.
1. Všechna ostatní ujednání Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez 

jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom 

(1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR Valbek, spol. s r.o.

V Praze dne:


