
Číslo smlouvy příkazce: 2020/01405/OKŘ/DSM/1
Číslo smlouvy příkazníka:

DODATEK č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

1. Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Svatavou Špalkovou, vedoucí odboru kancelář
ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě
pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 27. 6. 2016

IČO: 60609460
DIČ: CZ 60609460
bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

2. Mgr. PETR PERNICA, advokát

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno
tel.: 728 783 904
e-mail: pernica@e-counsel.cz

IČO: 04195141
DIČ: Není plátcem DPH

bankovní spojení:

(dále jen „příkazník“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní
č. 2020/01405/OKŘ/DSM ze dne 23. 04. 2020.

ČÁST A.

Dne 23. 04. 2020 uzavřel příkazce s příkazníkem smlouvu příkazní
č. 2020/01405/OKŘ/DSM pro výkon zadavatelských činností na akci: „Pozáruční
servis na údržbu a rozvoj informačních technologií ZOS“.
(dále jen „smlouva příkazní“)

ČÁST B.

Nad rámec původní smlouvy se upravuje název veřejné zakázky, jež nově zní:
„Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení,
ovládání radiostanic a osvětlení heliportu“.

Čl. III. odst. 1 smlouvy příkazní nově zní:
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III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce provede úkony podle Zákona
vedoucí k zadání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce:

č. Název akce
Způsob
zadání

Výše odměny příkazníka v Kč

bez DPH výše DPH vč. DPH

1.

„Informační systém ZOS,
modernizace, servis a podpora
nahrávacího zařízení, ovládání

radiostanic a osvětlení heliportu“

Otevřené
nadlimitní

řízení
90 000 0 90 000

Ostatní části čl. III. smlouvy příkazní se nemění.

ČÁST C.

Ostatní ujednání smlouvy příkazní se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru
smluv zajistí příkazce.

Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní
tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí
s případným zveřejněním jeho textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž příkazce obdrží dvě
vyhotovení s platností originálu a příkazník obdrží jedno vyhotovení s platností
originálu.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 6. 2020
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: V Brně dne:

Za příkazce: Za příkazníka:

............................................
Ing. Svatava Špalková

vedoucí odboru kancelář ředitele

... .
Mgr. Petr Pernica

advokát


