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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ
SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000228 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce
na D3, D8 a ostatní drobné akce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44) 
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

1



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o poskytování služeb 
č. 02PA-000228 ze dne 13.7.2017 takto:

Článek III.- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Odst.3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 
dne 31.12.2020.

Důvodem k prodloužení termínu plnění je posunutí realizací plánovaných staveb pro tuto smlouvu.
Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením termínu plnění v rozsahu dle odst. 3.2 
nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

(dále jen „ Doba plnění44).

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ě. 02PA-000228 ze dne 13.7.2017, která nejsou 
dotčena tímto dodatkem, se nemění.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních.
Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 3 ] -jQ- 2019 V Praze dne:

Za Objednatele: Za Poskvtovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR MANIFOLD GROUP s.r.o.
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