
DODATEK č. 2

ke Smlouvě č. 10PU-001562, uzavřené dne 1.6.2017 
1SPROFIN: 5001210002

na realizaci služby

„Konzultační činnosti a technická asistence v rámci přípravy a realizace staveb
- investorský rozpočet44

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

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

a

IBR Consulting, 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:
(dále jen „Poskytovatel11)

Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9 -  Vysočany
25023446
CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

I .

Objednatel a Poskytovatel spolu dne 1.6.2017 uzavřeli smlouvu o poskytování služeb č. 10PU 
001562 (dále též jen jako „Smlouva44).



II. ZMĚNA Smlouvy

2.1 Smluvní strany dohodly na tomto dodatku z důvodu nedočerpání ceny za poskytnutí služeb
dle čl. IV Smlouvy, kterým se upravují následující články Smlouvy:

Článek III. Doba plnění

bod 1.
Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy) do 31.
12. 2018 nebo do vyčerpání finančního limitu této Smlouvy), podle toho, co nastane dříve.

na znění:

Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 31.
12. 2019 nebo do vyčerpání finančního limitu této Smlouvy, podle toho, co nastane dříve.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 

obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah 

Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne H- *

Za Objednatele:

2018 V Liberci dne 28. 11.2018 

Za Poskytovatele: IBR Consulting, s.r.o.


