
DODATEK Č. 1
k smlouvě o dílo č. 2019/1040/KP_ODPP (dále jen „Smlouva)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ")

Objednatel: Statutární město Kladno
Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
IČ; 00234516 
DIČ: CZ00234516
Zastoupené: Ing, Danem Jiránkem, primátorem 

a

Zhotovitel: MAR1AEL s.r.o.
Sídlo: Markův mlýn 143, 273 51 Unhošť 
IČ: 27211495
DIČ: CZ27211495 
Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Martinem Noskem, jednatelem

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků výběrového řízení k veřejné 

zakázce malého rozsahu zadávané dle § 6, § 27 a § 31 mimo režim zákona ě, 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Zpracování projektové 
dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 44 
Magistrátu města Kladna" uzavřely dne 8. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 
2019/1040/KP_ODPP (dále jen „Smlouva").

2. Rozsah plnění zhotovitele je v či. 1 odst 1.1. Smlouvy vymezen jako zpracování 
pasportu skutečného stavu budovy, zpracování dokumentace pro stavební povolení, 
zpracování dokumentace pro provedení stavby, vypracování položkového rozpočtu 
stavby a autorský dozor při provádění stavby; přičemž termíny pro plnění 
jednotlivých částí díla jsou sjednány v čl. II odst. 2.1. Smlouvy a rozpis jejich cen je 
stanoven v čl. III. odst. 3.1. .Smlouvy.

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je omezení rozsahu 

plnění zhotovitele pouze na zpracování pasportu skutečného stavu budovy a tomu 
odpovídající snížení celkové ceny díla.
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2, V důsledku toho dochází k nahrazení níže uvedených ustanovení Smlouvy a to 
ustanoveními následujícího znění:

Čl. I odst. 1.1.:
Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace výše uvedené akce v rozsahu 
dále uvedeném a za dále specifikovaných podmínek. Specifikace: Zpracování projektové 
dokumentace- pasportu skutečného stavu budovy (dále jen „předmět smlouvy" „dílo" nebo 
„dílčíčást díla"). Vymezení rozsahu projektovaných objektů - viz Příloha č. 1.

Čl. II odst. 2.1.:
Termíny pro zahájení a ukončení provádění díla (resp. dílčí části díla) si smluvní strany 
dohodly takto:
a) termín pro zahájení provádění díla je stanoven ke dni účinnosti této smlouvy;

b) pasport skutečného stavu do 30 ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

ČL III odst. 3.1.:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle č. I. této smlouvy, resp. 
dílo/dílčí část díla, po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

Cena bez DPH 25.000,-Kč

DPH 21% 5.250,-Kč

Cena vč. DPH 30.2S0,- Kč

III.Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platností dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 

3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotoveni
3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 2měny.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za 

zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně 
příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho kněmu připojují svoje podpisy

V Kladně, dne... 
Za objednatele: n..... V Kladně, dne 

Za zhotovitele:
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