
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/1431/ORBR ze dne 1.10. 2019

Název: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené: Ing. Dan Jiránek, primátor
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel")

a

Firma: ALTRON, a.s.
se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B

3609
zastoupená: Ing. Martin Souček, člen představenstva
IČ: 649 48 251
DIČ: CZ64948251
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek")

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci s názvem:
„Úprava serverové místnosti MP“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou
veřejnou zakázku uzavřeli dne 1.10. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku II. odst. II. 7) a článku VII.
odst.VII. 4) Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho
vyplývající změna ceny díla a prodloužení termínu plnění.

2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností spočívající ve
zjištění nových skutečností po předání staveniště, tj. že při předchozích stavebních úpravách
(vestavba stávající serverovny) byly provedeny 3 ks jádrových vrtů o průměru cca 150 mm do stávající
stropní konstrukce (nosná část dle PD SPIROLL tl. 200 mm) pro potřeby přívodu optických kabelů.
Z tohoto důvodu stavební dozor vznesl požadavek na důkladné statické prověření a posouzení
stávající nosné konstrukce stropu, a to zejména ve vazbě na v minulosti provedené jádrové vrty. Z
nového statického posouzení vzešel požadavek na změny v provedení roznesení podlahy a
podepření průvlaku.

3. V článku Smlouvy - Článek III. Doba a místo plnění, se text odst. III. 1) věta první, nahrazuje tímto
novým zněním:

„1) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 28. 2. 2020."
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zjištění nových skutečností po předání staveniště, tj. že při předchozích stavebních úpravách 
(vestavba stávající serverovny) byly provedeny 3 ks jádrových vrtů o průměru cca 150 mm do stávající 
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3. V článku Smlouvy - Článek III. Doba a místo plnění, se text odst. III. 1) věta první, nahrazuje tímto 
novým zněním:

„1) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 28. 2. 2020."



4. V článku Smlouvy - Článek VII. Cena a platební podmínky, se text odst. VII. 2) nahrazuje tímto novým
zněním:

,2) Cena díla činí částku ve výši: 3 040 061,01 Kč bez DPH
DPH ve výši 21% činí: 638 412,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí: 3 678 473,82 Kč včetně DPH

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 427 328,69 Kč'

5. V článku Smlouvy - Článek VII. Cena a platební podmínky, se text odst. VII. 10) nahrazuje tímto
novým zněním:

„10) Nejpozději do 19. 12. 2019 předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být
připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených do konce uvedeného období,
odsouhlasený objednatelem nebo v jeho zastoupení technickým dozorem objednatele. Do patnácti dní
po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán
daňový doklad - konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet)
kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel není povinen částku
účtovanou konečnou fakturou zaplatit dříve, než budou odstraněny vady a nedodělky díla, s nimiž bylo
dílo převzato."

6. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III
Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek
a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran
své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1

zhotovitel.
4.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné
ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že
tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

ALTRON, a.s.
Novodvorská 994/138,142 21 Praha 4

Ing. Martin Souček
člen představenstva
ALTRON, a.s.

za objednatele za zhotovitele


