Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2018 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „ Smlouva“)

„11-275 Bakov-Velký Řečkov“

Číslo smlouvy objednatele: 2757/00066001/2018
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:
IČ :
DIČ:
Jednající:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
00066001
CZ00066001
Bc. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Bc. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
Ing. Zdeněk Mečíř

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a
COLAS CZ,a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
261 77 005
CZ 26177005

zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupení:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Městským soudem v Praze, oddíl 6556, vložka B
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti SEVER na základě plné moci
Ing.Pavel Keller, ředitel oblasti SEVER
Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) věznění
pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Článku I. Předmět Díla, pod
bodem 1.1 a to v následujícím znění: Původní název smlouvy o dílo 11-275 BakovVelký Rečkov se ve všech ustanoveních smlouvy o dílo a příslušných příloh mění,
z důvodu administrativního a to takto:

„11-276 Bakov-Velký Rečkov“
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu.
Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3)
stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Říčany dne: 3.6.2019
Objednatel:

Krajská správa a tóřztó^sílnié/
Středočeského kr^je, příspěvková
orgariizace

Bc. Zdeněk Dvořák MP4
ředitel

