
 

 
 

D o d a t e k  č .  2 
ke smlouvě o dílo č. 2019/0993/OVTI ze dne 28. 8. 2019 

 
 
Název:  Statutární město Kladno 
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
zastoupené:  Ing. Dan Jiránek, primátor 
IČ:  002 34 516 
DIČ:  CZ00234561 
(dále jen „objednatel“)  
 
 
a 
 
 
Firma:  DATACENTRUM systems & consulting, a.s.  
se sídlem: Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 

zapsaná:  v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 5092 

zastoupená:  Ing. Kamil Ryšavý, předseda představenstva 
IČ:  256 31 721 
DIČ:  CZ25631721 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
 
(společně pak „smluvní strany“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 
 
I. 

 
1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky v otevřeném řízení na akci s názvem: „Dodávka aplikac í 

projektu IKS Kladno II., část 1. – Docházkový systém“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o 
výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 28. 8. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

 
 

II. 
 

Předmět dodatku 
 
1. Předmětem dodatku je doplnění funkčnosti docházkového systému o modul Hromadné schvalování.  

 
2. Cena tohoto modulu je stanovena dohodou takto: 

 
Číslo 

položky Název položky Cena bez DPH 

1. Licence – modul Hromadné schvalování 8.000,- Kč 
2. Implementace a nastavení modulu – 1 hodina 1.400,- Kč / hod. 

Cena celkem za nastavení modulu Hromadné schvalování 9.400,- Kč 
 
 

3. Fakturace ceny proběhne po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.  
 

4. Nastavení modulu proběhne do 5 pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami.  
 

5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená t ímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.  

 



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.

V Kladně dne: V Praze dne:

za objednatele za zhotovitele

Ing. Dan Jiránek Ing. Kamil Ryšavý
primátor předseda představenstva
Statutární město Kladno DATACENTRUM systems & consulting, a.s.

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. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické formě a podepsán elektronicky.

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 pozdějš ích 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


