
Dodatek č 1 ke smlouvě o d1o č. KT/10653/19

na technický dozor stavebníka na stavbě
K a10 Demolice a výstavba nového mostku přes janovský potok, stavební úpravy komunikace a VO

v úl. K.H.Borovského v Litvínově, janově

t ;ŕ; uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník v platném znění)

l.

Smluvní strany

1.1 Objednatel
zastoupený

Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
datová schránka

(dále jen

: Město Litvínov
: Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí odboru investic a regionálního

rozvoje
: Městský úřad Litvlnov, Náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s.Litvínov
: 0000921491 l 0100
: 8TYBQZK

objednatel)

1.2 Zhotovitel : IBR Consulting s.r.o.
zastoupený : Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem společnosti
Sídlo : Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
lČ : 5023446
DIČ : CZ5023446
Bankovní spojeni :
č.ú. :
datová schránka : i2gbcjm
oprávněná osoba : ve věcech smluvních Ing. František Benč, Ph.D.

ve věcech technických Aleš Bednář, ředitel divize TOS
kontaktní telefon : i
kontaktní e-mail : +
Zapsaný v or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

(dále jen zhotovitel)

Článek ll

Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 9.1 smlouvy KT/10653/19 na technický dozor
stavebníka na stavbu ,,K1710 Demolice a výstavba nového mostku přes janovský potok, stavební
úpravy komunikace a VO v úl. K.H.Borovského v Litvinově, janově", dohodly na uzavřeni tohoto
dodatku Č.1, kterým se mění nás|edujÍcÍ ustanovení smlouvy o dílo č. KT/10653/19 ze dne 12.6.2019.

,

Článek III
Doba plnění

Původní znění dle SOD:

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací
Předpoklad zahájení činnosti TDS: 06/2019



výkon činnosti TDS: 14 týdnů od zasláni výzvy k zahájení prací

3.1
se nahrazuje novým zněním:
výkon činnosti TOS: 20 týdnů celkem od zahájeni prací

Článek lV.

Cena a platební podmínky

Původní znění dle SOD:

4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele
dohodnutou odměnu v následujicim rozsahu v návaznosti na ČI. Il :

cena bez DPH za 1
týden výkonu počet

výkon tds činnosti týdnů cena celkem bez DPH

Mostek přes janovský potok,
komunikace a VO v úl.
K.H.Borovského, Litvínov, Janov 750 Kč/hod x 15hod 14 157.500 KČ

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy a na základě prováděných stavebních prací
na uvedené stavbě, zaplatl objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujíchn rozsahu
v návaznosti na ČI. ll :

cena bez DPH za 1
týden výkonu počet

výkon tds činnosti týdnů cena celkem bez DPH

Mostek přes janovský potok,
komunikace a VO v úl.
K.H.Borovského, Litvínov, Janov 750 Kč/hod x 13hod 20 195.000 KČ

Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo č. KT/10653/19 ze dne 12.6.2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne' q· Zd M

Za objednatel

Ing. Eva Ram oušková
vedoucí odbo u investic a regionálnIho rozvoje

Za zhotovitel :

Ing. František Benč Ph.D.
jednatel
v.z. Aleš Bednář, ředitel divize TDS

r
Ĺ



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čÍsfo: KT/10653/19

Dodatek Č.1: K1710 Demolice a výstavba nového mostku přes janovský potok, stavební úpravy
komunikace a VO v úl. K.H.Borovského v Litvínově, janově - TDS

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: Iveta Dunovská referent OIRR

Schválil: /M 2Mq Ing. Eva Rambousková vedoucí OIRR "

Správce rozpočtu' % l'g. Romana Švarcová ekonom OIRR

Právni oddělení' ,C. Ao Mgr. jan Buchta právní oddělení ,

Schváleno - RM: Číslo usnesení: 'J

ZM: Číslo usnesení: ~—-"

Zveřejněno: Od: --------- Do"


