
Dodatek č. 1 
(dále jen „Dodatek č. 1“)

ke
SMLOUVĚ

D35 Vysoké Mýto -  Džbánov, DSP+IČ 
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002183 ev.č.: 280/19 

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0005.12234)

Číslo smlouvy zhotovitele: : 1725/19-400

Název související veřejné zakázky:
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních

komunikací, číslo dohody: 01UK-003366
(dále jen „Smlouva44)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat objednatele

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

a

2. Konsorcium SATRA -  MMD -  APIS zastoupené vedoucím společníkem

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

zjq4rhz

základě pověření
ředitel Správy Pardubice, na

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3014
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právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

společnost s ručením omezeným

jednatel
jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: , technický ředitel
e-mail:
tel:

Další společníci:
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24B, 140 00 Praha 4 
IČO: 61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14051

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)

Článek 1.
Předmět Dodatku č. 1

Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 (vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 69/2020) 
došlo z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného 
jako SARS CoV-2) na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu, a to počínaje ve 
14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav byl na základě souhlasu 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužen do 17.5.2020.

Článek 2.
V návaznosti na skutečnosti specifikované v článku 1. tohoto Dodatku č. 1. se Smluvní strany 
dohodly s odkazem na čl. 26.3. Obchodních podmínek (Vyšší moc) na následující úpravě znění 
části Článku III Smlouvy:

Lhůta pro provedení části plnění spočívající v Konceptu DSP se prodlužuje o dva měsíce. 
Rádná lhůta pro odevzdání Konceptu DSP je tedy 10 měsíců od doručení písemné výzvy
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objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce. Termíny ostatních prací uvedených ve Smlouvě 
zůstávají beze změny.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.l, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 má tři strany.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu smlouvu ).

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. 
Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Digitálně
podepsal

Datum: 
2020.05.21 
09:06:21 +02'00'

Datum: 
2020.05.20 
11:45:01 +02'00l
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