
DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 

č. objednatele 08PU-001959 a č. zhotovitele 20160503, 
pro zakázku

„Obnova VDZ na území oblasti Most, Chomutov a Louny -  2017“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4 
IČ 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným |
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Objednatelem“) na straně jedné

a

Sdružení Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území 
oblasti Most, Chomutov a Louny
Společnost SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně 
IČ 25229761 
DIČ CZ25229761
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10825 
zastoupeným:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Důvodem jsou nepříznivé 
klimatické podmínky pro provedení VDZ.
Jedná se o změnu termínu plnění uvedenou v Článku IX. „Doba plnění, plán praď'' 
odst. 9.2., a to následovně:



Původní znění:
Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 
do 31.12. 2017 (dle klimatických podmínek).

Se mění takto:

Plnění předmětu Smlouvy Objednatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 
do 30. 6. 2018.

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. objednatele 08PU-001959 a č. 
zhotovitele 20160503 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své 
podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv.

Za Objednatele:

Dne: 2 2 -12- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele:

D ne: 2 2 -12- 2017

Společnost SAFEROAD + PRAŽSKÉ SLUŽBY, obnova VDZ na území oblasti Most, 
Chomutov a Louny


