
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 -  Smlouvy o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000702 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18.0331-02 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky:
D7 Chlumčany, zkapacitnění - kontrolní měření stávající akustické situace z

komunikace 1/7
uzavřená dne 29. 6. 2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
Doruěovací adresa:

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

(dále jen „Objednatel”)

a

EKOLA group, spol. s r.o.
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:

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
63981378
CZ63981378
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803
společnost s ručením omezeným
..............................................
..........................................................................
...................................................................
..................................
.....................
.........................
..................................
..................... (dále jen „Poskytovatel”) 

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



PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Doba plnění“, a to na posunu termínu 
poskytnutí služeb.

I.

II.
ZMĚNA ČLÁNKU III. „Doba plnění“

Původní termín:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 31.10.2018 ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k zahájení činností.

se nahrazuje takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 31.12.2018 ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k zahájení činností.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této 
smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti 
a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv

3. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že sjeho obsahem 
souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za 
určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto 
Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

.V Chomutově dne: V Praze dne 15.10.2018
3 0 - 10-  2018

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele: 

Podpis oprávněné osoby
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