Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SMLJ - 38-244/2015
Společnost:
Se sídlem:
IČ:

DIČ:
bank. spojení:
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
00088455
CZ00088455
ČNB 5830601/0710
ing. Jan Hřebačka, ředitel

(dále jen „objednatel")
a
Název:
se sídlem:
IČ:
bank. spojení:

Ing. Cyril Mikyška, Ateliér životního prostředí
Roztoky u Prahy, Braunerova 1681

45840971, CZ-6105140954
Česká spořitelna a.s. č.ú. 0384332329/0800

(dále jen „zhotovitel")
1) Smluvní strany se v souladu s čl. V bod 5.1. smlouvy o dílo vedené pod č. SMLJ -38-244/2015
shodly na uzavření tohoto dodatku.
Veškeré práce provedené dle uvedené smlouvy jsou součástí projektu - dotačního programu EU LIFE
CORCONTICA z projektu Podpora lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše: obnova smilkových
trávníků a populací hořečku českého a vranky obecné vedené pod č. LIFE11 +NAT/CZ/490.
2) Smluvní strany se shodly, že faktury na činnost sjednanou ve smlouvě o dílo musí mít tyto
náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele,
označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat název
projektu „LIFE CORCONTICA" a číslo projektu: LIFE11 +NAT/CZ/490.
3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2
písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
4) Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.
5) Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
Obě strany se zavazují v průběhu jeho platnosti spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
6) Obě smluvní strany tímto dodatkem souhlasí, jeho obsah je jim zřetelný a podepisují ho na základě
své svobodné vůle bez nátlaku třetích osob či v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vrchlabí dne: 10.8.2015
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