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DODATEK č. 2 k objednávce 
Číslo objednávky: 97ZA-000789-004/2019 
Ke Smlouvě Objednatele č. 97ZA-000789

 

 

 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mai  

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

 

 

Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 

65993390 

CZ65993390 

příspěvková organizace 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX. generální ředitel 

XXXXXXXXXX. vedoucí odboru 

XXXXXXXXXX 

+420 241 084 284 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX

 

Poskytovatel: 

Za Mlýnem 29. 147 00 Praha 4 

29040388 

CZ29040388 

zapsána v OR vedeném MS v Praze.  

odd. B.  vložka 2368 

společnost s ručením omezeným 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 

kontaktní osoba ve věcech technických:   XXXXXXXXXXX

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

RH elektropro jekt s.r.o. 

se sídlem  

IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:  

bankovní spojení:  

zastoupena: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

mailto:houser@rhep.cz


Preambule 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 11.2019 Smlouvu na opakující se služby, číslo 
smlouvy Objednatele: 97ZA-000789 (dále jen ..Smlouva"), ve znění Dodatku č. i, ze dne 
22. 04. 2020. na základě které se Poskytovatel zavázal poskytnout Objednateli služby 
dle článku II. Smlouvy, specifikované v příloze ě. 1 Smlouvy formou dílčího plnění v 
souladu s čl. II., odst. ě. 3 Smlouvy a Objednatel se zavázal služby od Poskytovatele 
převzít a zaplatit za ně Poskytovateli cenu v souladu se Smlouvou. 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k objednávce č. 97ZA-000789- 

004/2019, ze dne 11. 12. 2019. kterým se tato objednávka mění následovně. 

Článek 1. 

Předmět Dodatku č. 2 

Smluvní strany se dohody, že ustanovení Objednávky č. 97ZA-000789-004/2019, ze dne 11. 12. 2019       

a Dodatku č. 1, ze dne 22. 04. 2020 ve znění: 

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 07. 2020. 

konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte                      

s kontaktní osobou Objednatele. 

Se mění a nově zní: 

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění bude protokolárně předáno nejpozději do 30. 11. 2020, 

konkrétní datum a čas předání výstupu Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní 

osobou Objednatele. 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem ě. 2 se nemění. 

2. Tento Dodatek ě. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá 

Smluvní strana obdrží po jednom (I) stejnopise. 
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V Praze dne 22.7.2020 

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxx. vedoucí odboru 
 

V Praze dne 21.7.2020 

Za Poskytovatele: XXXXXXXXXXX jednatel společnosti RH elektroprojekt s.r.o. 


