
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-001536 ev.č. 306/17, uzavřené dne 13.12. 2017

ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540002

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ :65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: _____________j . generálním ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ředitel Správy Pardubice
(dále jen „Objednatel")

a

poskytovatelem: IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 -  Vysočany 
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446

zastoupeným:
(dále jen „Poskytovatel")

vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
jednatelem společnosti

na poskytování služeb

„D35 Opatovice -  Časy, datový sklad stavby“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi Objednatelem a Poskytovatelem byla dne 13. 12. 2017 uzavřena Smlouva o poskytování služeb (dále 
jen „Smlouva"), jejímž předmětem jsou služby a poskytnutí datového skladu stavby během realizace stavby 
„D35 Časy - Ostrov" (dále jen „Služby"). Z důvodu uzavření smlouvy, č. objednatele 01IN-003033, na 
realizaci zakázky Zajištění provozu a rozvoje rozpočtového systému ASPE, ze dne 12. 7. 2018, včetně 
Dodatku č.1 upřesňujícího rozsah služeb při zajištění Datových skladů staveb, se výše zmíněná smlouva o 
poskytování služeb upravuje.



II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 1. 

Příloha č.2 rozpis ceny služeb je změněna:

Příloha č. 2 původní znění:

Činnosti
počet

měrných
jednotek

měrná
jednotka

Jedn.
Cena

Cena celkem 
(Kč)

'

'

I '

Cena celkem bez DPH 1 795 000 Kč

DPH 21% 376 950 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 171 950 Kč

Příloha č. 2 nové znění:

Položka Provozování datového skladu vč. řešení provozních problémů se z původní částky 30 000 Kč 
ponižuje v návaznosti na výše uvedenou smlouvu č. objednatele 01IN-003033 o Zajištění provozu a rozvoje 
rozpočtového systému ASPE o tyto činnosti:

Pronájem infrastruktury Microsoft Azure 4 000 Kč
Technická podpora 2 000 Kč

Nová jednotková cena položky Provozování datového skladu stavby vč. řešení provozních problémů je po 
ponížení stanovena na částku 24 000 Kč.

Činnosti
počet

měrných
jednotek

měrná
jednotka

Jedn.
Cena

Cena celkem 
(Kč)

Cena celkem bez DPH 1 459 000 Kč

DPH 21% 306 390 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 765 390 Kč



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 

poskytovatel jeden stejnopis.

3.3 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č.1 

nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb..

-  j. 04, 2019
V Pardubicích dne V Praze, dne

Objednatel: Poskytovatel:

Ř p rlitpkh /í s iln ir a  HAInir H R IBR Consultinq, sr.o.

ředitel Správy Pa.řdubice jednatel společnosti


