objednatele] B 0035/í6

eV'č' zhotovitele: 161226

sMLoUVA o DíLo

podle s 2586 a násl zák' č' 89/2012 sb

1.

,

občanský zákonik'

V platném znění

smluvní st]anv
Povodí odry' státní podnik

statutáínízástupce:
zástupce pro Věci technické:
Telefon:

Varenská 3101/49, Moravská ostrava, 702 00 ostrava
doručovacÍ číslo701 26
lng. JiřÍ Pagáč, generálni ředitel
lng. EVa HÍubá, vedoLrcÍ investičníhoodboru
lng' Jiří Konečný' invéstičníreferent
596 657 111
596 611 696

Fax'
lČo:
70890021
DlČj
cz 70a90021
BankovníspoJení:
KB ostrava. č'ú'97104-761/0100
Plátce DPH:
ano
Zapsán v obchodním rejstříku Kíajského soudu ostrava, oddIl A XlV, VloŽka 584

zhÓlovitél:

AOUATIS a.s.
Botanická 834/56' 602 00 Brno
Zástupce pro Věci smluvnÍ:
lng. Pavel Kutálek' generální ředitel
Zástupce pro věci technjcké:
lng. JiřÍŠVancara
osoba zodpovědná za VedenÍ zakázky: lng JiřÍ ŠVancara (autoÍizovaná osoba)
TeleÍon:
541 554 111 - provolba
Fax:
541 211 205
jiri.svancara@aquatis.cz
E-mail:
http:

46 34 75 26

lÓo:
DlČ:

c246347526
Bankovníspojéní:
ČsoB' a's.' č'ú.11772974310300
áno
Plátce DPH:
Zapsán v obchodním rejstříku Kía]skéhosoudu V Bínéoddll B VloŽka 775

2.

Předmět amlouw

Podkladém pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.7'2016 podaná na základě

VýzVy k podání nabídky na véřejnou zakázku ookuméntace pÍo přováděnÍ stavby

Jolení' oHo.

- suchá nádž

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svúj náklad a nebezpečÍ pro objednatele dllo
objednatel se zavazuje dílo převzÍt a Žap|atit za něj dohodnutou cenu'

Předmětem díla je vypracování pÍojektové dokumentace pro provádění stavby (DPs) pro stavbu
nádrž Jelení' oHo' stavba č' 575'|" Vč' následujících plací a činností'ktérése zhotovitel
''suchá
rovněŽ zavazuje provést:
Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby. Podkladem pro Vypracování bude
projektová dokumentace pro stavební povolení zpÍacovaná společností Póyry Envřonment a's'
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPs)

V rozsahu podle přIlohy č. 6 VyhláŠky
dokumentaci staveb' Podkladem pro Vypracovánl bude projektová
dokumentace pro stavebnÍ povolenI zpracovaná společnostl PÓyry Environment a.s. součástÍ
vypracovánÍ projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náleŽitosti:
a) zpracovánÍ poioŽkového rozpočtu stavby (oceněného v cenoVé ÚÍovni příslušnéhoÍoku a
neoceněného jako podklad pro výběrové řIzenÍ na zhotovitele stavby) V členěnÍpodle
stavebnÍch objektŮ a provoznich souborů Včetnéuvedení Výpočtu Výkazu Výměr jako
součástÍrozpočtu'

č' 499/2006 sb' o

b)

vypíacovánÍ VýkresŮ tvaru a výztuŽI VŠech monolitických a prefabrikovaných betonových

c)

VypÉcovánÍ technických podmínek podle přÍslušných ustanovení zákona č' 137/2006 sb'
o veřejných zakázkách ýe zněnl pozdějších předpisů' Pří|ohou technických podmínek

konstrukcÍ

bude fotodokumentáce

vč' měřItka,

zobÍazujícírépíezentativnívzorek

v

poektu

navíŽených konstrukcí stavby (např' poŽadovaný Vzhied kamenných opevnění' obkladů,
dlažeb' pohledovost betonových konstrukcí' atd').
d) vypracování náVrhu havarijnÍho plánu a povodňového plánu
e) vypíacovánl manipulaČniho iádu pro objekty stavby, na nichŽ lze pÍovádět manipulace'
Řad bude vypracován a pÍojednán vsouladu s Vyhláškou Mze ÓR č.195/2002 sb',
o náležitostech manipulačnícha plovoznlch řádů Vodních děl a normou TNV 752910
Manip!lační rády vodohospodářských děl na Vodních tocích'
Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené Ve stavebním řízení
Dokumenlace bude íovněŽ řeŠil potiebné uzavírky komunikacia objizdné trasy'

2'3.

Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dÍlčíchčástíprojektu
stavby, Včetně provádění autorského dozoÍu V rámci podpůrných odborných činností
projektanta stavby (např' geologie' geodézie' geotechnika' statika staveb hydro|ogie'
hydraulika, apod.)' PÍováděním autorského dozoru se Íozumi činnost pracovnÍka projektanta
vykonáVaná V prosloru slavenišlě, připadně káncelářská činnosl pÍováděná na základě poŽadavku

2.4'

Dokumentaci dle čl. 2'2' předá zhotovitel objednateli Ve čtyřech vyhotovenich V tiŠtěnépodobě
paré č'1 bude navlc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis praclobsahujícívýpočét
výkazu Výměr Dále předá zhotovitel objednatela dokumentaci d|e čl. 2'2 V jednom Vyhotovení
v digitálnÍ podobě na nosiči cD, ve formátu dle pokynů objednate|e, a to Včetně zdrojových
souboíů' Dokumentaci dle čl' 2'1' předá zhotovitel objednateli Vjednom Vyhotovení V digitální
podobě na nosiči cD ve formátu dle pokynů objednatele'

2'5'

odeslané i došlá korespondence zhotovitele

2'6'

KaŽdý jednotlivý Výtisk prqektové dokumentace bude opatřen autolizačnímrazltkem a
podpisem zástupcé zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky' tj' autorizovaná
osoba Voboru stavby vodnÍho hospodářství a krajinného inŽenýrství (příp' Vodohospodářské
stavby) podle zákona č' 360/1992 sb' a dalšíobory autorizace v záVislosti na obsahu
poéktovédokumentace'
zhoÍovile| je povinen zpracováVanou projektovou dokuméntaci průběžněkonzultoval
s technickými zástupci objednatele na výrobnÍch výboÍech a zapracovat jejich připomínky'
Výrobnívýbory ke kaŽdému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle

2'7

prŮběžně předáVána objednateli na Vědomí'

V

íámci projednání projektové dokumentace bude

objednatéle dle následujících bodů:
a) první výíobníVýbor zhotovitel svolá nejpozději V den termínu konceptu technického řešení
dle bodu 3'2' této smlouvy'
b) následující výrobní výbory zhotovitél svolá podle potřeby
c) poslední Výrobní výbor zhotovitel svolá néjpozději V den teÍmínuVypracovánÍ projektové
dokumentace pro prováděnístavby dle bodu 3.2'

2'8.

zhotovitél se zavazuje, Že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje V souladu se
zákonem o veřejných zakázkách' v platném zněni' V opačnémpřípadě (nesoulad projektové
dokumentacé se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu
způsobenou objednateli'
2.9' zhotovité| odpovldá za správnost' ce|istvost' úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpÉcovanéprojektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož
iza technickou a ekonomickou Úroveň pÍojektu technologického řeŠenÍ'Včetně VliVů na životní
prostředÍ. zhotovitel jé povinen dbát pÍávníchpředpisů a obecných požadavkůna výstavbu
vztahujících sé ké konkrétnlmu stavebnímu záměru a púsobit v součinnosti s příslušnými
dotčenými oÍgány'
2'10' Nenl-li zhotovitel způsobilý některou část pÍojektovédokumentace zpracovat sám, je povinen
kjejÍmu zpracování přizvat osobu s opráVněním pro příslušný obor nebo specializaci' kteÍá
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jako
odpovÍdá za jÍ zpÍacovaný náVrh' odpovědnost zhotovitele za projektovo-u dokumentaci
1o'7'
této
smlouvy'
postupovat
s
čl'
povinen
v
souladu
ceiku tím neni doičena' zhotovitelje

3. pe!Ep!l!c!c

3'1'
3'2.

přédmětu smlouvy a řádně Vnich pokračovat
bezodkladně po nabytí účinnostitéto smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazu)e dokončit a předat hotové dílo objednateli V náslédujlcÍch termínech:

zhotovitel

je

povinen zahájit práce

na

vypracování konceptu píojektovédokumentace pro provádění stavby dle
čl' 2.1. soD
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl' 2.2
sbD, Včetně poloŽkového rozpočtu, bez Výkresú tvalu a výztuží
Vypracován

í výkresů

tvaru a VýztuŽídle čl' 2'2'b)

soD

4.

do 30. 9. 2016

do25.11 2016
při realizacistavby

provádění autorského dozoru d|e čl' 2.3

3'3'

31 7 2016

Termín dokončení a předání jé Žávislý na iádném a VČasnémsplnéní souČlnnostíobjednatele
dohodnuté Ve smlouvě' Po dobu prodleni objednatele s plněnim souČinnostl není zhotovitel
v prodlení splněním záVazku' Nedojde-h mezi stranami kjiné dohodé, prodl!žuje sé termín
dókončení a'předání dIla nebo jeho čásli o dobu shodnou s dobou pÍodleni oblednateIe v plnění
jeho součinnosti'

céna dila a platební podmínkv

1'

cena díla v rozsahu dle čl' 2 iéto smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne
772016 ačiní:
425 0o0,- Kč
práce dle čl' 2'1'
5s6 000'- Kč
ácé dle čl. 2'2'
. celková c6na bez DPH
72o'- Kélhod'
. práce dle čl' 2'3'

4'2.

Qena dlla je sjednána jako cena pevná ve smyslu 5 2620 odst' 1 občanskéhozákoníku'
odchylně ód toioto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souledu s čl' 5' této

4'3'

cena je stanovena jako cena celková, DPH bude Vypočtena V platné sazbě plo projekčnía
inženýrskou činnostvdobě vystavení faktury zhotovitelem'
V ceně jsou zahrnuty Veškerénáklady, které bude nutné VynaloŽit při provádění díla ze strany

4

4'4'

4'5'

zhotovitele.

cena prací bude fakturována ke dnj předánía převzetídlla dle nejzazšiho térmlnu dle bodu 3'2'
4'6.PodkladempíozaplacenÍsjednanécenyjefaktura'ktérábudeobsahovatnáléŽitostidaňového
dokladu pod'le zák;na č ' 2a5l2oo4 sb' o dani z přidané hodnoty Vé znění pozdějŠíchpřédpisů'
splatnosi fakturyje 30 dnŮ ode dnejejÍho vystavenía prokazatelného doručeníobjednateli'
4'7' Faklfia bude doÍučena na adresu objednatele doporučéně poštou nebo osobně na podatelnu

4.8'

V

sIdle objédnatele'

opráVněně vystavenou faktuÍu jé objednatél povinen zaplatit' odmltnout jej{ Úhradu je
oójednatel opiávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze V případě, že předaná část díla
má nedodetiy nebo vady ne'bo faktuÍa neobsahuje některou z náleŽitostí daňového dokladu'
Tato skuteČn;st opravňuje objednatele kvrácení faktury bez provedení úhrady' Pokud není
jinak, pÍávo
V této smlouvě (nebo Ve smluvním dodatku) pío konkrétnípřIpady dohodnuto
objednate|i,
přédmětu
Vad
a
nedodělků
předání
díla
bez
fakturovat vznika zhotoviteli dnem
předmětu
díla
bez Vad a
přísluŠné
předání
plněnÍ
části
dnem
v přIpadě sjednání dílčlho
nedodělků objednatéli'
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4'9'

zdanitelné plněnÍ se uskutečníodevzdánÍm Výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě,
připadně osobním odevzdáním výslédkŮ práce objednatelis potvrzením o převzetí'
4'1o' Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účétmlstně přisluŠného spráVce daně V případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespoléhlivý, nebo bude poŽadovat Úhradu na jiný neŽ
zveřejněný bankovní účetpodle 9 109 odst' 2 plsm. c) zákona č' 235/2004 sb' o dani z přidané
hodnoty Ve zněni pozdélŠlchpredpisů'
4.11' V přÍpadě dílčíhoplněnÍ bude postupováno
z přidané hodnoty, v platném znění'

V

souladu s 521/8 odst'8 zák 235/2004sb, odani

4.12. Cena díla, platební podmínky a změny ceny dlla jsou ve smlouvě upraveny komplexně,
zéjménaV čl' 4' a 5' této smlouvy' Pro Vyloučenl pochybností smluvnl strany VylučujípouŽitl
ustanovení s 2611' s 2620 odst. 2 a s 2622 občanskéhozákoníku'

5.

Podmínkv zménv siednané cenv

5.1' V přÍpadě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadánl díla
přepokládány, bude cena sníženao méně práce či zvýšena o dodatečnépráce na zákIadě
dohody obou smluvnich stÍan' která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou
plsemného dodatku k této smlouvě'
5'2' Dodatečné prácé budou zadány vsouladu s ustanoveními zákona č'13712006 sb' o Veřejných
zakázkách a souvisejíc|ch předpisů' v platném zněnÍ'

6'

spoluoú8obení obiédnatele

6'1'

objednatel se bude V průběhu pÍacízúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na
vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7' záruční oodmÍnkv a odDovědnost za vadv díla
7'1' DÍlo (projekt) má vady' pokud neodpovídá smlouvě,
7'2'

případně je podle něho stavba (nebo její

dílčíčást) neproveditelná.
zhoÍovitel ručívzáruční době 60 měsíců ode dne pÍotokolárního předánl a převzetí dílaza
bezvadnost a úplnost provedeného dí|a En', Že dílo nebo jakákoliv jeho součást V okamŽiku
předání splňuje požadavky této smlouvy' technických podmínek zadávací dokumentace a
VeŠkenichplatných předpisů a technických podmínek VŽtahujÍcích se k předmětu dila'

zhotovitel neodpovldá za vady vŽniklé po předání díla změnou výchozích podmÍnek (tj.

7'3'
7'4'

7

5'

pÍévníchpředpisú, norem, podkladů, sortimentu výrobků' technickým pokrokém apod').
objednatelje povinen umožnit zhotoviteli odstranění Vad a nedodělků'
Reklamované vady a nedodělky odstranl zhotovitel na sVé náklady vtermínu do 21 dnl po
obdrženípísemnévýzvy objednatelé' Termin odstranění reklamovaných Vad a nedodělků lze ve
sloŽitých případech prodlouŽit po dohodě zhotovitele s objednatelem' Na provedenou opravu
Vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemŽ záručnl doba skončísoučasně se
záručnÍ dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7'2'tohoto článku smlouvy'
Nároky z Vad dila se uplatňují dle zákona č' 89/2012 sb , občanský zákoník' V platném znění'
dle s 2615 a následu]|cl' UÓastníci se dálé dohodli, Že v případě takové vady díla-projektu, na

průběhu realiŽace potřeba dodatečných stavebních prací' které
zhotovitelv projektu nepředpokládal, má objednatel plávo upjatnit U zhotovitele tyto nároky:
a) odstraněni Vady zpracovánlm nového nebo dílčíhoprojektu
b) náhíady skutečných nákladů Vynaložených objednatelem na fea|izaci
dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných pracÍ, náhradu nákladů
zadáVacích řizéníveřejné zakázky na Výběr subjektu, ktený bude dodatečnépráce
realizovat
c) náhradu nákladů spojených s pÍodlouŽením harmonogramu stavebního dÍla
d) náhradu marně Vynaložených nákladů' např' V důsledku potřeby odstraněnÍ části
stavby

základě které Vznikne

V
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8.
8

sankčníuiednání a náhřada škodv

1'

8'2'
8'3'
8'4'
8'5'

86'
8'7'

smluvní pokuta Ve výŠio,5% z celkové ceny dÍ|a za kaŽdý dén prodlenÍ se sjednává pro případ
prodlení zhotovitele s dokončenÍm a předáním dÍla dle čl' 3' Pro případ prodlenl zhotovitele
s dokončenjm a předáním části díla dle čl' 3.2 se sjednává smluvní pokuta ve výŠi0,5% z ceny
čéstidíla dle čl' 4'1' za kaŽdý den prodléní'
smluvní úrok z prodlení Ve Výši 0'5o/o z dluŽné částky za kaŽdý den prodlenÍ se sjednává pío
případ prodlenI objednatele s úhÍadou faktury'
smluvní pokuta Ve výši 3'ooo'- KČ za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení
termínu odstraněni Vady nébo nedodělku zhotovitelem dle čl' 7' bodu 7'4'
smluvní pokuta ve VýŠi5o'ooo'- Kč se sjednáVá pro prípad nedodrŽení ustanovení čl. 2. bodu
2.8' a 2'9' této smlouvy zé strany zhotovitelé'
P.o případ poruŠenl ujednání uvedeného Včl' 11' bod 11'3' této smlouvy uhradí zhotovitel
objednatelijednorázovou smluvní pokutu ve výŠi5 % z celkové cény plnění dle této smlouvy' a
to se splatnostído 14 dnů od vystavenífaktury'
Při porušení povinnosti zhotovite|e sjednané včl' 10' bodu 10'7' této smlouvy je objednatel
opráVněn Vyúčtovatzhotoviteli smluvnÍ pokutu Ve výši 50'000 - Kč za kaŽdé porušéní
smluvnÍ pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezáVisle na záViněnÍ e na
tom, zda a v jaké VýŠiVznikne druhé straně škoda, kterou lze Vymáhat samostatně' smluvní
pokuty se nezapočítáVajÍ na náhradu Škody'

9. 9!E!9cp9!Í.9qE4!.9Ey
9'1. Nastanou-li u někteaé ze

9'2'

9'3'

1

0.

smluvních stían skutečnosti bíánÍciřádnému pIněni této smlouvy' je
povinna
bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé shaně a
tuto
skutečnost
strana
tato
Vyvolat jed nán í zástu pcŮ smluvních skan'
objednatél je opráVněn jédnostranně odstoupit od smlouvy v přlpadě, že zhotovitel neprovádí
dílo vsouladu s touto sm|ouvou a V souladu se zadávácími podmínkami a neodstraní tyto
nedostatky ani V dodatečně stanovéné přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu' Dálé je
objédnatei opÍávněn jednostÍanně odstoupit od smlouvy V případě' že zhotovitelje bezdůvodně
v píodleni s prováděnlm pracÍ podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů'
Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupujícÍ smluvní strana písemně oznáma druhé shaně
s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedénlm důVodu odstoupenl.

4!éĚE1_uieoÉDj'scB!9!!3E!c!é

1o'1' zhotovitel potvrzuje' že sé V plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, Že jsou

mu

známy veŠkerétechnické' kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dí|a a Že dísponUje
takovými kapacitami a odboÍnými znalostmi, kteréjsou pro provedenídíla nézbytné'
1o'2' Zhotovitel je povinen při plnění této sÍn|ouvy postupovat podle platných technických norem a
předpisů.

1o'3' objednatelje oprávněn použítpředmět díla k účelůmVyplývajícím Ž této smlouvy

bez jakéhokoli

omezení'
1o'4 zhotovitel, po přédchozím písemném souhlasu objédnatele, můžepráce, které jsou předmětem
plnění této smlouvy' dodat a Vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění
105' Převzetí dílčíchčástíprojektové dokumentacé bude potvrzeno samostatnými oboustranně
podepsanými protokoly'
10'6' objednatel jé oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních
prostředků' a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu Škody Vůčiobjednateli'
1o'7' objednatel si vyhrazuje práVo odsouhlasit každéhopřÍpadného subdodavatele' schváléní
objédnatele podléhá i kaŽdá změna ve stít]ktuře a podílu prací jednotli\.ých subdodavatelů
oproti předložené nabídce zhotovitele' na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez
přédchoziho obdržen í sou h lasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat'
1o'8' Smluvnl strany vylučujípouŽitl ustanovení s 2609 obČanského zákonÍku
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í'l. závěrečná uiédnání
11'1 Pláýa a
11'2

povinnostj smluvních stran touto smlouvou výslovně neuplavéná se řIdí příslušnými

ustanovenÍmi občanskéhozákonlku a souvisejÍcÍmj práVnlmj předpisy V platném znění'

Rozsah, podmínky a požadavky na provedenítohoto dlla jsou specifikovány:
a) V této smlouvě

b)

V

c)

zadáVacídokumentaci Veřejné zakázky

v nabídce Vltězného Lrchazeče

VýŠezminěné dokumenty musí být chápány jako komplexnÍ, navzájem sé Vysvětlující a
doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu majl vzájemnou před;ost v óořadí výše
stánoVeném

11'3' zhotovitel není oprávněn postoupit' převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva,
povinnosli, dlLrhy, pohledáVky nebo nároky VyplýVajícíz této smlouvy béz předchozího
pÍsemného souhlasu objednatelé'

11'4' Tato smlouva můžebýt měněna pouze písemně, a to Vzéstupně oČíslovanými dodatky ke
smlouvě o dÍlo které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami'

11'5' Pro účelytéto sm|ouvy se vylučuje uzavření smlouvy' resp' uzavřénídodatku k této smlouvě
vdůsledku přijetí nabÍdky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou sjakýmikoliv (byt'i
nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky'

116' smluvní strany shodně

prohlašUjí' Že si tuto smlouvu před jejím podpisém řádně přečetly a
smlouva byla uzavřena po Vzájemném plojednání na základě jejich svobodné Vůle, nikóliv
vtísnl a za nápadně nevýhodných podmínek' obě smluvni stiany potvÍzujÍ spráVnost a
aLtentičnosl této smlouvy svým podplsem'

11'7' Tato smlouva je Vyhotovena

Ve čtyřech stejnopisech s platností originálu' objednatel obdržídvě
Vyhotovení a zhotovjteldvě Vyhotovéní této smlouvy'

11.8 Tato smlouva nabýVá platnostia účinnostidnem podpisu obou smluvních skan
11'9' smluvnÍ strany vylučujípoužitÍ pfuní věty ustanoveni s 558 odst' 2 občanskéhozákoníku'
smluvnÍ strany se dále dohodly' že obchodní zvyklosti nemají přednost před Žádným
ustanoVéním zákona

11'10.Zhotovitel souhlasí stím, aby za účelemsjednánl a uzavřeni této smlouvy Povodí odry, státnÍ
podnik zajjŠl'oval' zpracováVal a uchovával v pisemné, llstjnné a automatizované podobě jeho
osobní údaje Ve smyslu zák' č' 101/2000 sb'' o ochraně osobních údajů,ve zněnÍ pozdějšlch
předpisú

11'11'smluvní strany Výslovně soLrhlasí' Že tato smlouva můžebýt zveřejněna podle zák' č' 34o/2o15
sb zákon o registÍLr smluv, Ve znění pozdějŠÍchpředpisú' a to včétněpiíloh a dodatků' Za tím
Účelem se smluvnÍ skany zavazují V rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu
V

otevřeném a strojově čitelném formátu'

odry, státnÍ podnik povaŽUje ze skutečnosti uvedených V této smlouvě za své obchodní
tajemství údaje týkajícíse identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto Údaje nebudou
zveřéjněny V regisku smluv

11' 12. PoVodI

11.13'smluvní strany se dohodly' že tuto smlouvu zveřejní V registru smluv Povodí odry, státní podnik
do 30 dnÚ od jejího uzavření' V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní sňlouvu
druhá smluvnlstrana.
za objednatele:
V ostravě dne:

2

za zhotovitele:
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