
BOBÁTEK C. 3
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: ©SPU-0©2§©7 
Evidenční číslo (ISPRQFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky
„Technická asistence = běžná údržba silnic I. třídy v okr. DC, UL, LT“ 

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

v  v
Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

email, tel,: 

e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel")

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

a

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

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 235748
společnost s ručeným omezeným 
.................................................................... 
................................................. 
.................................... 
......................................... 
..................................................................
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kontaktní osoba ve věcech technických: ........................................................
e-mail, tel: ................................................. .............................
(dále jen „Poskytovatel66)

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

I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování 

služeb č. 08PU-002507 ze dne 20. 11. 2019.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

2.1 Změna článku č. III Doba plnění, odst. 1

Článek III., odst. 1 v původním znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 
6 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků, podle toho jaká situace nastane dříve.

Znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od dne účinnosti této Smlouvy do 
31. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků, dle toho, jaká situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku ě. 3:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12. 2021 nebo do vyčerpání 
finančních prostředků, dle toho, jaká situace nastane dříve.

II.
Odůvodnění

1. Pro zachování kontinuity poskytování Služeb se Smluvní strany dohodly na prodloužení 
platnosti smlouvy i s ohledem na nevyčeipání finančních prostředků.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku 
č. 3, zůstávají neměnná.

2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: - í  -12- 2020 V Praze dne: ,-i?n

Za Objednatele: Za Poskytovatelem
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