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Dodatek č.1
smlouvy o dílo na Vypracováni Dokumentacé pro prováděnistavby - suchá
uzavřené dne 26.07.2016 mezi smluvnimi slranam]

nádž Jélení'oHo'

Povodí odry, státní podnik
Varenská 3101/49, MoravBká ostrava, 702 00 ostrava
Doručovací čísloi701 26
70a90021 I C270A9A021
lČo / DlČ:
zapsán V obchodnÍm rejstříku Krajského soudu ostrava, oddíl A XlV' VloŽka 584
Objednatelr

sídlo:

AQUATIS a.s.
Zhotovitel:
Botanická 834/56' 602 o0 Brno
sídlo:
46347526 I C246347526
lČo / DlÓ]
zapsán V obchodnÍm rejstříku Krajského soLrdu v Brně' oddÍl B, Vložka 775
smluvnÍ sirany se dohodly

V

souladu se zněním

smlouvy:

čl 11

bod 11'4' na následujÍcÍch změnách citované

čl. '|. smluvní stlanv _ na straně zhotovitelé se doplňuje:
osoba VykonáVajlci autorský

dozor]

lng Daniel Brázda' daniél'brazda@aouatis cz'
+420 601 555 683

čl. 4. cena díla a Dlatební Dodmínkv - se doplňuje o ustanovení:

autorský dozor dle čl' 2'3' této smlouvy blde účtovánapouze
případě' Že dojde k překročení rámce 650 hod' Výkonu autorského dozoru uvedeného v nabídce
ze dne7'7.2016' která byla podkladem pro uzavření smlouvy o dÍlo' Pro Vyloučenípochybností sé

4.1.1' Nabídnutá hodinová sazba za
V

Výslovně sjednává' že celková cena díla Včetně autolského dozoru dle čl' 2'3. této smlouvy
népřésáhne částku ve výši 2 000.000'- Kě bez DPH' Žhotovitel se zavazuje, že provéde autorský
dozor dle čl 2.3 této smlouvy V poŽadovaném rozsahu a kvalitě.

čl.í1závěrečná ustanovení -

ruŠÍsebody11'11' a'l1''l2'' nově znějitakto:

1111' Za účelémzverejnění

této smlouvy V registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se
zveřejněním svých osobnlch údajŮ V registru smluv.
11.12' smluvní strany Výs|ovně souhlasí' že tato srnlouva bLrde zveřejněna podle zákč' 340/2015 sb.'
zákon o reqistru smluv' ve znění pozdějŠíchpředpisů, a to Včetně příloh' dodatkú' odvozených
dokumentů a metadat' Za tím účélemse smluvní skany zaýazujÍ v (áfici kontraktačního procesu
připravit smlouvu V otevřeném a strojově čitelnémformátu'

ostatní Lrjednání smlouvy' tímto dodatkem nedotčená' zŮstávají

za objednatelei
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