
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 18. 5. 2018

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-001902 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN: 500 111 0007.34091

Název související veřejné zakázky:
„1/19 Plíškovice -  Mirovice, IV. etapa -  Výkon činnosti stavebního dozoru“

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

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

Sokolovská 352/2015, 190 00 Praha 9
250 23 446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 235748 
společnost s ručením omezeným



zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. III. Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení 
realizace stavebních prací na akci „1/19 Plíškovice -  Mirovice, IV. etapa“.
Článek III. Doba plnění se mění takto:

III.
Doba plnění

Ruší se text:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.7.2018 ode dne účinnosti této 

Smlouvy.

Nahrazuje se textem:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli na základě skutečného zahájení a 

dokončení stavebních prací na akci „1/19 Plíškovice -  Mirovice, IV. etapa“.

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na 
sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči 
objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
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Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
podpisy:

V Českých Budějovicích dne V Liberci dne

18  - 12-  2018

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby
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