
Číslo smlouvy objednatele: SMLO-37/1073/OST/20/2016

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Příkazce :

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace 

Bankovní s p o j e n í : ^ m | ^ M ^ M m |Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředíte! organizace,1 
jmenovaný zástupce statutárního orgánu,!
LLM. -  jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:!
Bankovní spoíení:
IČ: 00085031 / DIC: CZ 00085031/ nepiátce DPH

2. Příkazník : A.l. Consulting s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 129850
Se sídlem: Praha 4, Na Klaudiánce 781/19, PSČ 147 00 
IČ: 281 63 974 
DIČ: CZ 281 63 974
Bankovní spojení: Komerční banka
Č . ú č t u : M H H H m
Zastoupené: Mgr. Pavlem Zedníkem, jednatelem společností 
Email: lnfo@5iconsultlna.cz
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1. Smíuvní sírany uzavřely dne 24.3.2016 dle ustanovení § 2430 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příkazní 
smlouvu 6. SMLO-37/1073/0ST/20/2016 ( dále jen „Smlouva11).

Smíuvní strany se dohodly, že se Článek první Předmět smlouvy mění takto :

1.3 Plnění příkazníka zahrnuje organizační zajištění následujících zadávacích řízení:

> Veřejná zakázka malého rozsahu
> Zjednodušené podlimitní řízení
> Otevřené řízení
> Užší řízení
> Jednací řízení bez uveřejnění
> Administrace minitendru
> Tvorba vzorových dokumentů (SOD a ZD) dle zákona o VZ.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. 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 Praze dne : 2 7- 2 ■■ 2 a'/r V Pardubicích dne : ;/ 3 ■ i-0?/

Příkazce:

II

Mgr. Pavel Zedník 
jednatel společnosti
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