
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006025 
Číslo smlouvy Poskytovatele: xxx 

ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Komplexní datová péče správa datového skladu ASPE pro Úsek
výstavby Správy Praha

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zástupce:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

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

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zástupce:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým 
dochází ke změně Doby plnění.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
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Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava doby poskytování služeb Objednateli. Dodatek je uzavírán 
z důvodu posunu termínu dodání podkladů na straně Objednatele.

2. V článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se nahrazuje odstavec 3.2. Doba poskytování Služeb na 
základě Smlouvy, který nově zní:

„3.2. Doba poskytování služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je  povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 
31. 12. 2021 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění").“

I.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 
obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

1 8 - 12-  2019
V Praze, d n e ....................

1 8 - 12-  2019
V Praze, d n e ....................
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