
DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000228 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce
na D3, D8 a ostatní drobné akce“

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

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

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

a

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)
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1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 
ze dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019 a 
Dodatku č. 3 ze dne 12.10.2021 (dále jen „Smlouva"), v části čl. III. Doba a místo plnění, na 
základě čl. 16.5 Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek").

2) Důvodem uzavření Dodatku a prodloužení doby plnění je posunutí realizací plánovaných staveb 
pro tuto Smlouvu.

3) Nové znění čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Odst. 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 
2022 .
(dále jen „ Doba plnění").

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 3.2 
nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 ze dne 13. 7. 2017, která nejsou 
dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 4.
Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen 
za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne:

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

i

V Praze dne:

Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.11 
15:41:53 +02'00'

MANIFOLD GROUP s.r.o.
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