
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001969

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech 
smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech 
technických:
(dále jen „Objednatel”)

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Spisová značka: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech 
smluvních:
kontaktní osoba ve věcech 
technických:
(dále jen „Poskytovatel44)

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
V

(A) Smluvní strany uzavřely dne 08.02.2018 Smlouvu o poskytování služeb na „1/38J Mladá 
Boleslav ul. Ptácká -  opěrná zeď -TDI“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Smlouva44).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění 
odstav. 1. a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek44), kterým se doplňuje a 
mění Smlouva, a to takto:



PŘEDMĚT DODATKU
I.

1.1. Vzhledem k tomu, že během realizace předmětné stavby došlo ke zjištění odlišného rozsahu 
opravy od zadávací dokumentace, byla stavba přerušena a Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení v části III. Doba plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do 31. 12. 2020 ode dne účinnosti 
tohoto dodatku.

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá 
vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.l byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o 
poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

v  v

Ředitelství silnic a dálnic OR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

IBR Consulting, s.r.o.

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum:


