
Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod

DODATEK č. 2 
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

(dále jen „Dodatek č. 2“)

č. smlouvy objednatele: 16PT-000377
č. smlouvy zhotovitele/konzultanta: 16TD00090

Název související veřejné zakázky:

„1/58 Příbor - Skotnice, TDI“

ISPROFIN: 327 111 7017

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: 
zastoupeným: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

65993390
CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: Společnost „ACZ - SGS - IBR_TDI“

zastoupené vedoucím společníkem: IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
IČO: 
DIČ:

Sokolovsk^52/^^^^sočany, 190 00 Praha 9

25023446
CZ25023446

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
Vedoucím společnosti: ACZ - SGS - IBR TDI

Další společník: SG Geotechnicka a.s.
se sídlem: 
zastoupeným:

IČO:
DIČ:

Geologick^88/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
^^^^^^^^Hlčlen představenstva 
^^^^^^^^^^^^|člen představenstva
41192168
CZ41192168

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

1/3



Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod

Další společník: SGS Czech Republic, s.r.o.,
se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zastoupeným: 
IČO:

jednatel
48589241

DIČ: CZ48589241
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.
(Objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní 
strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2016 Souhrn smluvních dohod (dále jen „smlouva“), jejímž 
předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora 
v rámci veřejné zakázky „1/58 Příbor - Skotnice, TDI“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 05. 2017.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na nepodstatné 
změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci stavby - nutnost změny rozsahu 
předpokládaných dnů u jednotlivých pracovníků konzultanta pro řádné plnění smlouvy a pokrytí 
všech smluvních závazků a všech záležitostí a věcí nezbytných k řádnému poskytování služeb podle 
smlouvy.

V souvislosti s tímto docházení k úpravě oceněného rozsahu služeb, který je součástí Přílohy A 
Zvláštních obchodních podmínek. Rozsah služeb upravený ve smyslu Dodatku č. 2 tvoří jeho 
nedílnou součást jako Příloha.

2. Dále smluvní strany konstatují, že služby poskytované konzultantem budou v souladu s článkem 
II. smlouvy poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby.
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II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

3. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva 
stejnopisy, konzultant (vedoucí sdružení) obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz 
toho připojují své podpisy.

Příloha
Rozsah služeb

PODEPSÁN PODEPSÁN
za objednatele: za konzultanta:

jednatel spol.
IBR Consulting s.r.o. 
vedoucí společník 
ACZ - SGS - IBR TDI

Datum:
5 0. 06. 2021

Datum:
3 0 -06- 2021
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