SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

dodatek 4

podle § 566 a násl. obchodního zákoníku v platném znění
č.smlouvy objednatele:
Č. smlouvy zhotovitele:

Název akce:

TPR/12/111
12IB03 023

„ R6 Nové Strašecí - křižovatka 1/27 “

I. Smluvní strany
Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 5 6 ,145 05 Praha 4
statutární zástupce: ......... ..............................., pověřená řízením ŘSD ČR
zastoupený ....... ............... ..............., ředitelem ŘSD ČR Správy
Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary 6
bankovní spojení:
č.ú.:
IČ:
DIČ:

Poskytovatel:

.................................. ........
...... ............................
65993390
CZ65993390

IBR Consulting s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec 460 01
zastoupený jednatelem společnosti ............. ................
zástupce ve věcech technických: ......... ...............
bankovní spojení:
č.ú.:
!ČO:
DIČ:
registrace:

...... ..........
..................................
250 23 446
CZ25023449
Kr. soud Ústí n,/L oddíl C, vložka 12637

I. Úvodní ustanovení
nemění se

II. Obchodní podmínky:
nemění se

III. Předmět smlouvy:
nemění se

IV. Doba plnění:
S vazbou na, komplikovaná jednání s vlastníky a dohledávání osob, časově náročná jednání se
správci technické infrastruktury, dáie pak pozastavení přípravy v souladu s připravovanou novelou
zák, 416/2006 Sb. a se směrnicí GŘ, což spolu s úpravou PD na úsecích 4 a 5 způsobilo zpoždění
v přípravě a zajištění příslušných smluv, mění se termín plnění na 30/06/2015
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V. Cena za poskytování služeb:
nemění se

VI. Platební podmínky:
Po dohodě je poskytovatel oprávněn, na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu,
fakturovat v roce 2014 rozpracovanost do max. výše 500.000,- Kč. Částka bude stanovena procentem
vypořádaných smluv a potvrzena předávacím protokolem.

VII. Sankce:
nemění se

VIII. Změna obchodních podmínek:
nemění se

IX. Závěrečná ustanovení:
1. Ostatní body původní smlouvy a Obchodních podmínek nedotčené tímto dodatkem zůstávají
nezměněny
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný i pro jejich
případné právní nástupce.
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V Karlových Varech, dne:

........... ............ ...rlovy Vary

-

00 2014
-

2014

V Liberci, dne 21.6.2014

jednatel společnosti
IBR Consulting s r. o.

€onsul&3ng, s. r. o.
Vaňurova 505/17
CZ - 4 60 01 L ib e rc e 1
. ....... ..................................
. . . . . . . . ........ . . . . . . . ....... ....... .......
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