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SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
. - 7 -O L  7021

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004432
Číslo smlouvy Poskytovatele: ...................

Název související veřejné zakázky: Vyklizení pod mostem v souvislosti s nutnými 
zabezpečovacími pracemi na moste, 1/35 Most 35-024..2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

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

Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD Liberec 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

a

[František Chlum - GASSERVIS]
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:

[Kašparova 9, 46006 Liberec 6]
110430091]
CZ 511112365]
A 606 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem] 
[fyzická osoba - podnikatel]
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(dále jen „Poskytovatel")

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

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. I, 
kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů posunu termínu realizace vlastního díla.

Cl. III. Doba plnění, se mění následovně:
Zhotovitel je povinen provést dílo Objednateli do 31.1.2022.

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

2.2 Tento Dodatek č.l k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.l má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

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

II.
Ostatní ujednání

V Liberci dne -'^0 5 , C.C'2'j V Liberci dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth 

Ředitel správy Liberec jednatel

František Chlum

Podpis oprávněné osoby
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