Digitálně podepsal Radomír Doležel
DN: c=CZ, o=Povodí Odry, státní
podnik [IČ 70890021], ou=105916,
cn=Radomír Doležel,
serialNumber=P434615
Datum: 2016.12.06 10:23:37 +01'00'

eV č' objednatele: B 0038/í6

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na realizaci akce " VT Dětmařovjcká Mlýnka' km 2'765 - 5'í77' zka pacitněn i toku (č'st 4962)''
Uzávřené dné 6.9'2016 mezi smluvnimi st€nami

OBJEDNATEL:

Povodi odry' slátní podnik

obchodníÍrma:

VaÍenská 3101/49, lvoravská ostrava' 702 00 ostrava
doíučovacíčlslo] 701 26
70890021

sídlo:

lÓo

DlČ:
Zapsán

V

obchodním rejstříkui

(dále jen jako

c270890021

Krajský soud V oslÍavě' oddilA XlV, vložka 584

''objednatel")

ZHOTOVITEL:

K2 5tavební Moravia s.r'o'
Počáteční 429110' Slezská oslrava, 710 00

obchodnífiÍma:
sÍdlo:

lČo

28573994

DlČ:
Zapsán v obchodním rejstříku:

c224573994
Kíajský soud

V

ostravě, oddílc, VloŽka 32700

V souladu se zněním čl' 20' bod 20'1' léto smlouvy o dilo se smluvní sllany dohodly na následujícich změnách
uzavřené smlouvy o dilo v lomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění _ bod 5'4' nově znÍ takto:

5'4'

TeÍmíndokončenía předánídíla objednatelije 30.5'20í7.
Nepředpokládané přeložky sdělovácího Vedeni ČD Telemalika V km 2'783 á sTL plynovodu V km 2,897
DětmaÍovické lv,Ilýnky je možnéÍealizoval ď V jarnich mésícÍch2017.
ověřením hloubky uloŽení těchlo silí na místě stavby bylo zjišlěno' že jsou uloŽeny v menšíhloubce pod
dnem {oku DětmaÍovické lúlýnky' neŽ uvádi projektová dokumentace slavby'

čl. 2í. závěrečná uiednání - se Íozšiřuje o nové body 21'1o'' 21'11'' 21'12'' 21'13' a 2'1'14' tohoto znění]
21'10' zhotovilel souhlasi stim' abyza úěelem sjednáni a uzavřeni lohoto dodatku č' 1Povodí odry, slátní
podnik zajišťoval, zplacoyáyal a uchováVal v pisemné, listinné a automalizované podobě jeho osobní
21 '11

'

21'12'
21.13'
21'14'

údaje Ve smyslu zák' ě' 101/2000 sb., o ochÍaně osobních Údajů' Ve znění pozdějŠíchpředpisů'
účElemzveřejněni této smlouvy v Íegistru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se
zveřejněním svých osobníď údajúv rcgislru smluv'
smluvni stÍany Výsíovně souhlasí, že lato smlouva a jeji dodalky můŽou být zveřejněny podle zák' č'
340/2015 sb'' zákon o rcgistru smluv' ve zněni pozdějších předpisů' a to včetně přiloh' Za llm Účelem
se smluvni sÍany zavazují v rámcj konlÍaktačnlho procesu připravit smlouvu a j€jí dodalky v otevřeném
a strojově čitelném foÍmálu'
Povodi odry, státní podnik povaŽuje ze skutečnoslí uvedených V lélo smlouvě a jejich dodatcích za své

za

a údaj o ceně' Tyto údaje lrcbudou
zveřejněny V registít] smluv.
smluvní strany se dohodly' Že tuto smlouvu a jeji dodalky zveřejní V regislru smluv Povodí odry' státnl
podnik do 15 dnů od uzavřenÍ tohoto dodalku č' 1' V případě nesplněni této smluvnl povinnosti uveř€jní
smlouvu a jejídodatky dÍuhá smluvní slÍana nejpozději do 30 dnů od uzávřenÍ loholo dodatku č' 1.
obchodní t4emství údaje lýkajíci se idenliÍikace zhotovitele

Tento dodalek č' 1 nabýVá platnosli dnem podpisu smluvnlch slían a účinnosti dnem zveřejněni V registíu smluv'
oslatní ujednánÍ smlouvy o dllo dodatkem č' 1 nedotčená zůstáVaji v plalnosti'
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