DODATEK č. 1
k objednávce
č. smlouvy 11PT-001593, uzavřené dne 24.10.2017
evidenční č. 322/17
ISPROFIN/ISPROFOND: 5531540002

mezi
Objednatel:

Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting, s.r.o.

Správa Pardubice, Hlaváčova 902
533 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Zastoupený:
Ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Zastoupený:
jednatelem společnosti

na realizaci služby

„D35 Opatovice - Ostrov, expertní posouzení ASTALDI“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky/smlouvy:

Obchodní a platební podmínky se mění následujícím způsobem
Objednatel uhradí cenu postupné a to vždy za ucelenou, dílčí část, jednorázovým bankovním převodem na
účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury
Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí ucelené, dílčí části služeb Objednatelem
bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy,
číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí
(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené.
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k
takovému právnímu jednáni Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky
a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
„zákon o registru smluv"), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv,
přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření
objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Původní termín „do 15.1.2018“ se mění na „ do 31.3.2018“

l

Zdůvodnění změn:
Jedná se o požadavek objednatele a to z důvodu, že práce hodnotící komise ještě nebyla ukončena a je
velká pravděpodobnost potřeby vypracování dalších posudků.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích, dne

1 2 . 01 , 2018

V Praze, dne ^ Y \ ,

- "Z<?

Za Objednatele:

Zhotovitel:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby
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