
Dodatek č . l

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 8. srpna 2008

Název stavby: D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí

Smluvní strany konstatují, že s účinností od 1.4. 2009 došlo ke změně názvu obchodní 
společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., která nově zní EUROVIA CS, a.s.

Na základě vzájemné dohody se výše uvedený Souhrn smluvních dohod upravuje takto:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390 
Zastoupeným:

(dále jen „objednatelem) na jedné straně 

a

Sdružení „D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí"

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, 
Zastoupená:

a

Metrostav a.s., Koželužská 2246,180 00 Praha 8 
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, 
Zastoupená:



a

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice 
IČ: 31651402
DIČ: 2020492111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl Sa, vložka
Č.240/V
Zastoupená:

a

EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1 
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Zastoupená:

(dále je „dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Ostatní články Souhrnu smluvních dohod zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z toho dva obdrží 
objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto smluvního dodatku, že s jeho 
obsahem souhlasí a že smluvní dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

- 3  - 04-  2009
datum................................  datum...................................

Za objednatele- Za dodavatele/zhotovitele:
Ředitelství silníc a dálnic ČR Sdružení „D3 Tábor -  Veselí nad Lužnicí"

PODEPSÁN... PODEPSÁJNj



a

PODEPSÁN.

za dodavatele/zhotovitele Metrostav a.s. 

a

PODEPSÁN..

za dodavatele/zhotovitele
Inžinierske stavby, a.s.

a

PODEPSÁN

za dodavatele/zhotovitele
EUROVIA CS, a.s.


