
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-002990/18 
Číslo smlouvy Poskytovatele: NPOV8318 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

na realizaci zakázky
„11124-1/11 OSTRÁ VA-VÍTKO VÍCE, MOSTY EV.Č. 11-142A.1 A 11-142A.2

-  DOPRAVNÍ OPATŘENÉ4

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „Objednatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

SEKNE spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

Hamerská 12, 772 00 Olomouc
62363701
CZ62363701
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7950 
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Předmět dodatku
I.

1. Zahájení plánované opravy mostů bylo posunuto na 1. 5. 2021, čímž vyvstala potřeba 
prodloužit termín dopravního opatření.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně doby 
plnění a ceny následovně:

a) Původní ujednání čl. III. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 4. 2021 ode dne 
účinnosti této Smlouvy.

b) Původní ujednání čl. IV. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně 
za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši 
stanovené dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen 
,,Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena 
poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy 
poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená 
Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 
1 259 240,00 Kč bez DPH.

Oceněný Rozpis ceny služeb je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti podpisem obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a 
dva Poskytovatel.

15.
V Ostravě dne V Olomouci dne /

Za Objednatele: Za Poskytovatele:


