
Dodatek č. 5 k Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000360

D O D A T E K  č . 5

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.1.2019 na poskytování služby, tj. „D8 0805 A - Trasa dálnice 
Lovosice-Řehlovice - Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2017- 2018“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390 

(dále jen „Objednatel”) 

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
jednající:

IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446 

(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44 a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2019 Smlouvu, dne 28.6.2019 Dodatek č.l, dne 30.9.2019 
Dodatek č. 2, dne 31.12.2019 Dodatek č. 3 a dne 30.6.2020 Dodatek č. 4 o poskytování služby, tj. 
„D8 0805 A -  Trasa dálnice Lovosice -  Řehlovice -  Znalecký posudek kompenzačních 
nároků zhotovitele 2017-2018“ (dále jen Smlouva44).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo 
plnění, proto uzavírají tento dodatek číslo 5 (dále jen „Dodatek44), kterým se mění Smlouva, a to 
takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění 

a nyní zní následovně:
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„Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli v celém rozsahu dle Smlouvy 
nejpozději do dne 30. 9. 2020 (včetně předložení čistopisu soudně znaleckého a expertního 
posudku). “

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 

v původním znění.

2.3 Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 

Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 1 0 ‘08- 2020 V Praze dne: 1 0 -08- 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
IBR Consulting, s.r.o.


