
Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytování sužeb

č. smlouvy objednatele: 16PT-000533/16

na realizaci zakázky
„SILNICE 1/11 OSTRAVA, PRODLOUŽENÁ RUDNÁ -  HRANICE OKRESU OPAVA, 

TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST"
(st. č. 311)

uzavřené dne 6. 6. 2016 mezi
v  v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:
osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")
na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ6593390
..................................., generální ředitel

..........................., ředitel Správy Ostrava 
................................, ved. úseku výstavby 
............................................................................

a
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel") 
na straně druhé

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ025023446
.......................................... jednatel společnosti

........................................., jednatel společnosti 
................, vedoucí střediska technické asistence

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

Z důvodů prodloužení doby realizace stavby „Silnice 1/11 Ostrava, prodloužená Rudná -  
hranice okresu Opava", dochází rovněž k posunu předpokládaného termínu poskytování 
služeb, sjednaných výše uvedenou smlouvou. Služby budou nadále poskytovány dle potřeb 
objednatele do doby dokončení stavby.
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Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu předpokládaného termínu 
ukončení Služeb a změně smlouvy takto:

čl. V. DOBA PLNĚNÍ

ruší se původní znění bodu 5.2:
Poskytovatel je povinen provádět Služby průběžně dle potřeby, v součinnosti s Objednatelem, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od pokynu k zahájení dílčích částí Služeb a v návaznosti na 
schválený HMG zhotovitele stavby.
Předpoklad ukončení Služeb k 30.4.2019

a nahrazuje tímto novým zněním:
5.2. Poskytovatel je povinen provádět Služby průběžně dle potřeby, v součinnosti s 

Objednatelem, nejpozději do 3 pracovních dnů od pokynu k zahájení dílčích částí 
Služeb.
Předpoklad ukončení Služeb: do doby dokončení realizace stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PT-000533/16,
nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
2 stejnopisech.

V Ostravě dne V Praze dne

Objednatel: Poskytovatel:

ředitel Správy! Ostrava jednatel společnosti
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