
Dodatek č. 1/2020

Ke Smlouvě o poskytování služeb 
Číslo Objednatele: 02PT-006633 

Číslo smlouvy Poskytovatele 120 064 ze dne 13. 07. 2020 
Evidenční číslo (ISPROFOND):500 155 0003

Název akce: D5 odpočivka Nýřany L+P -  vyhledávací studie

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4
zastoupeno
1Č: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
(dále jen ..Objednatel”)

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupena
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
(dále jen „Poskytovatel")

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek č. 1“)

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 7. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 

02PT-006633 na službu „D5 odpočivka Nýřany L+P -  vyhledávací studie" (dále 
jen „Smlouva").

2. Dle dohody z výrobních výborů byly zaslány podklady k podání žádosti o předběžné 
vyjádření o udělení výjimky na Ministerstvo vnitra na umístěni levé a pravé odpočívky 
v projektu. Tato žádost byla odeslána 20. 10. 2020. Žádost nebyla do dnešního dne 
vyřízena a z tohoto důvodu byly dočasně pozastaveny projekční práce a Smluvní strany 
se dohodly na změně původní Smlouvy v Článku 5. Lhůty plnění, bod 5.1.

II. Předmět Dodatku č. 1
1. Dodatkem č. 1 se mění Smlouva v části Lhůty k plnění takto:

5. 1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
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Popis (lané části služeb Lhůta pro provedení dané části služeb
Koncept TS pro projednání Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis TS Do 4 týdnů od předání připomínek ke 

konceptu

2. Poskytovatel uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty k plnění nebude požadovat 
žádné navýšení finančního plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechny ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 
a bez jakékoli změny.

2. 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 tohoto Dodatku č. 1.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.

V Praze dne iU í  ? o 2 c V Praze dne 1̂ .  íf 2.02o

Ředitelství silnic a dálnic S^GASTA s.r.o.
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