
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001969 ze dne 08.02.2018

na realizaci zakázky
„1/38 Mladá Boleslav ul. Ptácká -  opěrná zeď - TD1“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007
Tento Dodatek č. 2 byl sepsán 
mezi
Ředitelstv ím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO: 659 93 390,
DIČ: CZ65993390,
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel1"' nebo „Zadavatel4*) na jedné straně 

a

společností IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 250 23 446,
DIČ: CZ225023446,
zastoupenou:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel44) na straně druhé.
(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany*4)

Preambule
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.02.2018 Smlouvu o poskytování služeb 

č. 02PU-001969 (dále jen „Smlouva44) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/38 
Mladá Boleslav ul. Ptácká -  opěrná zeď - TD1“ (dále jen „Zakázka44). Tato veřejná zakázka 
malého rozsahu byla uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ44).

B. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.11.2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla 
prodloužena Doba plnění ve smyslu čl. III Doba plnění odst. 1 do dne 31.12.2020.

C. Předmětem Zakázky je výkon občasného technického dozoru na stavbě I/38J Mladá Boleslav ul. 
Ptácká -  opěrná zeď (dále jen „Služby44). Vzhledem ke skutečnosti, že od realizace této stavby 
bylo v souladu s § 223 odst. 1 ZZVZ upuštěno, není možné Služby poskytnout. Smluvní strany se 
z toho důvodu v souladu s čl. VIII Ukončení Smlouvy odst. 1 Smlouvy dohodly na ukončení 
Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.



Č1.I
1. Smlouva se ukončuje ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

ČI. II
1. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 byly mezi nimi vypořádány 

všechna vzájemná práva a povinnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek ě. 2 je uzavřen v souladu s čl. X Závěrečná ustanovení, odst. 3. Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.

5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou 
(2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR IBR Consulting, s.r.o.

Praze dne: ®  ̂ 2020V Praze dne: ^  ~^2~ 2Q2fr


