
DODATEK Č.1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č.smlouvy objednatele: 05PU-001900 
č.smlouvy poskytovatele: 18TD10083

„NA REALIZACI ZAKÁZKY název zakázky 
1/3 Tábor MUK u hasičů - Výkon činnosti stavebního dozoru"

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel")
na straně jedné 
a
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Sokolovská 352/2015, Praha 9 190 00 
250 23 446 
CZ250 23 446
Městský soud v Praze, oddíl C, vl.235748

jednatel společnosti

jednatel společnosti

(dále jen „Poskytovatel")

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly o změně čl.III Doba plnění z důvodu odloženého data zahájení 
realizace stavebních prací na akci „1/3 Tábor MUK u hasičů".
Článek III. Doba plnění se mění takto:

III.
Doba plnění

Ruší se text:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:

Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele 
Dokončení poskytovaných služeb: do 31.8.2018 

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

zahájení a dokončení stavebních prací na akci „1/3 Tábor MUK u hasičů".

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 a účinnosti dnem jeho uzavření.
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:

1  8 - 1 2 -  2018
V Českých Budějovicích dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

ředitelka Správy České Budějovice jednatel
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