
DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 2 -  Bernartice
2017-2021

Číslo smlouvy Objednatele: 18ZA-002199

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390,

zastoupeno ........................................................................................... .......................... . ..............

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ŘSD" nebo „smluvní strana") 

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně -  Sulkov, IČO: 25229761, DIČ: CZ25229761, zapsaná v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 

zastoupená ..............................................................................

na straně druhé jako dodavatel (dále jen „Dodavatel" nebo „smluvní strana"),

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „smluvní strany"),

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen „Dodatek č. 1"). 

v tomto znění:

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 3. 2018 rámcovou dohodu na Odstraňování následků nehod na 
bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 2 -  Bernartice 2017-2021, č. smlouvy Objednatele: 
18ZA-002199 (dále jen „Smlouva").

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 je kontaktní osobou 
Dodavatele ve smyslu ustanovení článku III odstavce 3.2.1 a článku 3.6 Smlouvy .......................................................................................................................

2. Smluvní strany se dohodly na změně celého ustanovení článku III odstavce 3.4, které bude od 
uzavření tohoto Dodatku č. 1 následujícího znění:

„3.4 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 2 (dvou) hodin ode dne obdržení dílčí objednávky její 
přijetí ŘSD potvrdit. Dílčí objednávky budou ŘSD zasílány Dodavateli zpravidla mezi 06:00 a 18:00 
hodinou místního času, přičemž dílčí objednávky odesílané mezi 18:00 až 23:59 hodinou musí být 
Dodavatelem potvrzeny nejpozději do 09:00 hodin dne následujícího po dni odeslání dílčí



objednávky ŘSD a dílčí objednávky odesílané mezi 00:00 až 06:00 musí být Dodavatelem potvrzeny 
nejpozději do 09:00 hodin téhož dne. Dodavatel se zavazuje oznámit přijetí dílčí objednávky ŘSD 
jedním z následujících způsobů:

3.4.1 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu, která bude uvedena v dílčí 
objednávce;

3.4.2 osobně oproti potvrzení o přijetí."

3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku IV odstavce 4.1 Smlouvy, které bude od 
uzavření tohoto Dodatku č. 1 následujícího znění:

„4.1 Místem poskytování Plnění jsou pozemní komunikace ve správě SSÚD 2, Bernartice 7, 257 65 
Bernartice. Konkrétní místo Plnění bude vždy specifikováno v jednotlivých dílčích objednávkách. 
Kontaktní osoba ŘSD a kontaktní e-mail ŘSD pro konkrétní plnění bude uveden v jednotlivých dílčích 
objednávkách."

4. Ve smyslu ustanovení článku VI odstavce 6.6 Smlouvy ŘSD odsouhlasilo Dodavateli trvalé 
nahrazení osoby stavbyvedoucího uvedeného v ustanovení článku VI odstavce 6.4 jinou osobou.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku VI odstavce 
6.4, které bude od uzavření tohoto Dodatku č. 1 následujícího znění:

„6.4 Dodavatel je povinen zajistit, aby funkci stavbyvedoucího každého Díla vykonávala osoba, 
kterou Dodavatel dokládal za účelem prokázání technické kvalifikace a za účelem hodnocení 
nabídek v Zadávacím řízení.

Jméno: ......................

Telefon: . ...........................

e-mail: ............................................

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po (2) 
stejnopisech.



7. NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO, SMLUVNÍ STRANY PODEPSALY DODATEK Č. 1 PODLE JEJICH 
SKUTEČNÉ A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLIV V TÍSNI ANI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK, 
DODATEK č. 1 PŘEČETLY A S JEHO OBSAHEM SOUHLASÍ, COŽ STVRZUJÍ VLASTNORUČNÍMI 
PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:
Místo:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o

Podpis:
Jméno: ...................
Funkce: jednat....................... 
Datum:
Místo: Líně - Sulkov

Digitálně podepsal 
........ ..........
Datum: 2020.08.12 
14:35:04 +02'00'

....................................................................

Datum: 19.08.2020 15:09:36 +02:00


