
DODATEK č. 2 

ke smlouvě č. 14/840/2006 o poskytování úklidových služeb 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 2.2006 

objednatel: 

se sídlem: 

jednající: 

IČ: 

Bank. spojení: 

a 

zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupená: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

tel: 

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

Ing. Petrem Odstrčilíkem, ředitelem územního odboru Ostrava 

49370227 

ČNB, Praha č.ú.: 30027-001/0710 

IVACOM spol. sr.o. 

Balcarova 1716/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Ing. Alexandrou Hlavicovou a Bc. Monikou Černou, jednatelé 

47150831 

CZ47150831 

KB Ostrava, č.ú.: 107-9348880257/0100 

603265405 

spis. značka C 3804 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

11. 

Čl. VI odst. 1 smlouvy se mění takto: 

1. Smluvní cena za plnění předmětu této smlouvy dle. čl. I bodu 2 a) je stanovena dohodou

a činí měsíčně 5375,- Kč bez DPH, tj. 64500,- Kč bez DPH za rok.

111. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem 1. 2. 2019.

3. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel v rámci

transparentnosti tento dodatek, smlouvu a všechny její přílohy a dodatky zveřejní

způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Toto stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: 2 8 -01- 2019

Za objednatele: 

. . ......................... \ ...

Ing. Petr Odstrčilík 

ředitel územního odboru Ostrava 
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V Ostravě dne: 2 8 -01- 2019 

Za zhotovitele: 

AJ ............. . 
Ing. Alexandra Hlavicová 

jednatelka společnosti 

. ... Í/;#········ 
Bc. Monika Černá 

jednatelka společnosti 
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