
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 02PB-000177, uzavřené dne 16.1.2019 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550005

mezi

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

a

IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
email:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

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

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

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

na realizaci služby

„D11 1105/2 Osičky -  Hradec Králové -  Závěrečné vyhodnocení
programu“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a poskytovatelem byla dne 16. 1. 2019 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SmlouvaI. 11), 
jejímž předmětem jsou konzultační služby „Kompletní zpracování Závěrečného vyhodnocení programu 
včetně součinnosti se zajišťováním jednotlivých dokumentů v rozsahu dle požadavků objednatele11 (dále jen 
„Služby11).



II. ZMĚNA Smlouvy

2.1 Smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravují následující články Smlouvy:

Článek III. Doba plnění

bod 1.
Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 28. 02. 2019. 

na znění:
Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli nejpozději do jednoho měsíce od doložení 
úplných podkladů nezbytných k dokončení předmětu díla.

- Důvodem je nedostupnost některých podkladů nezbytných k dokončení předmětu díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting, s.r.o.


