
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytováni služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 569/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
(dále jen ,,Objednatel")
na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446

bankovní spojení: xxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
jejímž jménem jedná Ing. František Benč, Ph.D., Aleš Bednář
(dále jen ,,Poskytovatel")
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a §
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále
jen ,,Dodatek")

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen ,,Smlouva")
na plnění veřejné zakázky s názvem ,,111/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšeni bezpečnosti v
ulici Újezdská" - SD" (dále jen ,,Služby").

2. Na základě uzavřené Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat Služby dle ČI. 3.1 Smlouvy a
přílohy č. 4 Smlouvy po dobu 8 měsíců od obdržení písemného pokynu (výzvy) Objednatele.

3. S ohledem na skutečnost, že se došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací a dokončení
stavby z důvodu koordinace těchto prací s přeložkami lS a vzniklými vícepracemi na objektu SO
101, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle skutečností vyp|ývajÍcÍch z výše
uvedených okolností, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se za podmínek uvedených v ČI. 5.5. písm. a) a C) Smlouvy dohodly na
prodloužení termínu poskytování Služeb, jakož i zvýšení jejich rozsahu. jejich specifikace je
uvedena v Příloze č. 1tohoto Dodatku.



2. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Soupis prací - specifikace ceny, kterým se nahrazuje příloha č. 4
Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel 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).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a
Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

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

Příloha č. 1 Soupis prací- specifikace ceny

V Říčanech dne V Praze dne

Objednatel: Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského IBR Consulting, s.r.o.
kraje, příspěvková organizace Aleš Bednář
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel


