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Dodatek č. 1 

ke smlouvě: 2019-0004/OMI 

 

Název související veřejné zakázky:  

„Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem  – technický dozor stavebníka a koordinátor 

BOZP“ 

 

 

1. Město Lysá nad Labem 

se sídlem  Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

IČO:  00239402 

DIČ:  CZ00239402 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení: 27-0504268369/0800 

zastoupeno: Ing. Karel Otava, starosta města  

 

(dále jen „Objednatel”) 

 

a   

 

2. IBR Consulting, s.r.o. 

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 

IČO: 25023446 

DIČ: CZ25023446 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 235748 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., 8969260267/5500 

zastoupen: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem 

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. František Benč, Ph.D., jednatel 

e-mail: frantisek.benc@ibrconsulting.cz 

tel: +420 603 871 068 

 

kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Bednář 

e-mail: ales.bednar@ibrconsulting.cz 

tel: +420 731 648 536  

(dále jen „Poskytovatel“)  

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“) 
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I. 

Předmět dodatku 

1. Prodloužení termínu plnění v závislosti na termínu dokončení díla do 30.10.2019 tj. o 14 

týdnů.  Celkem 98 hodin výkonu TDS a KOO BOZP. 

2. Navýšení ceny v souladu s bodem VI SoD  

Celková cena služeb bez DPH: 73 500,00 Kč 

Celková výše DPH: 15 435 ,00 Kč 

Celková cena služeb s DPH: 88 935,00 Kč 

3. Fakturace bude dle skutečně odpracovaných týdnů.  

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

4. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní 

strany jednat a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.  

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 

v platnosti v původním znění.  

6. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.  

7. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 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 tohoto připojují své podpisy.  

 

 

 

V Lysé nad Labem, dne V Liberci, dne ……………….. 

Za Objednatele: Za Poskytovatele: 

Ing. Karel Otava 

Starosta města 

 

Ing. František Benč, Ph.D. 

Jednatel 

V z. Bednářem Alešem, ředitel divize TDS 

 

 

 

 

____________________________ 

Podpis oprávněné osoby 

_____________________________ 

Podpis oprávněné osoby 

 
 


