
Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: SMLO-321/1153/OST/20/2020

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

MDS projekt s.r.o., se sídlem Fórsterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
21973, zastoupená Ing. Janen^B^^^^^^^^hotovitel jdál^ei^oankovní účet

u bank^^^H^^^^HB. číslo 

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodnínweistříku^edeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účt^^^^^^|^^|^^^Email: info@suspk.cz, 
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu DUSP pro 
provádění stavby na akci: „Osik, zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 186“ ze dne 15. 9. 2020 
se mění a doplňuje následovně:

ČI. IV.
DOBA PLNĚNÍ

S ohledem na vzniklé skutečnosti v průběhu realizace projektové dokumentace uvedené akce 
„Osik, zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 186“se zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
s touto smlouvou, a to koncept dokumentace DUSP do 31. 12. 2021, čistopis dokumentace 
DUSP včetně inženýrských sítí do 90-ti dní (dále jen „doba plnění“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne.......................

Za objednatele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Ve Vysokém Mýtě dne.......................

Za zhotovitele:

MDS PROJEKT s.r.o.

Digitálně podepsal Ing. Jiří 
Synek
Datum: 2021.03.12 07:37:26 
+01'00'

Ing. Jan 
Bursa
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Ing. Jiří Synek, náměstek Ing. Jan Bursa, jednatel
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