
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001757 ze dne 9.5.2018 a dodatku č. 1 za dne 22.2.2019

na realizaci zakázky
„1/14 Adamov - Suchovršice - oprava silnice -  stavební dozor“

500 111 0007.26209
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako ,,Dodatek“):

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

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vl, 235748 
Společnost s ručeným omezeným

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)
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Smluvní strany se dohodly na změně ceny poskytování služeb z důvodu prodloužení doby pl
nění v souladu s prodloužením doby pro dokončení stavby a z důvodu provedení kolaudace 
stavby a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ě. 10PU-001757 
na realizaci zakázky „1/14 Adamov - Suchovršice - oprava silnice -  stavební dozor“ , kterým 
se výše uvedená smlouva mění v článku:

IV.
Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za 
Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle 
přílohy ě. 1 Dodatku (dále jen ,,Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednot
kovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za 
všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková 
uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 
541 650,- v Kč bez DPH.

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH).

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001757 ze dne 
9. 5. 2018 a dodatku č. 1 za dne 22.2.2019, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti 
a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

1 3 - 04 -  2013
V Hradci Králové d n e .............  V Liberci dne 15.4.2019

Za Objednatele: Za Poskytovatele:


