
D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2021/0291/OI_ORIP ze dne 3.5.2021

Název: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Mgr. Milan Volf, primátor
Identifikační číslo: 002 34 516
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Mgr. Milan Volf, primátor
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma: ACG – Real s.r.o.
Sídlo - ulice, číslo: Velehradská 1735/28
Sídlo - PSČ, město: 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl c, vložka 95793
Identifikační číslo: 270 94 359
Daňové identifikační číslo: CZ27094359
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa: Velehradská 1735/28, Praha 3

dále jen „zhotovitel“

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

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ
Kladno Norská 2633 – Pavilon A,B,D,E,F“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše
uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 3.5.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku 20 odst. 20.3. Smlouvy.



 

 

II. 

Předmět dodatku - změna obsahu závazku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou. 

 

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, 
přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy viz ZL č.1. 

 

3. V článku Smlouvy – Článek 5. Cena za Dílo, platební podmínky se text odstavce  5.1 nahrazuje tímto 
novým zněním: 
 

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

 

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH – Stavební část a rekuperace ve výši   30.050 917,63 Kč  

 

5.1.2 DPH – Stavební část a rekuperace (sazba DPH: 21%)  6.310 692,70 Kč 

 

5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH – Stavební část a rekuperace ve výši          36.361 610,33 Kč  

 

 dále též „Cena za provedení Díla“ 

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může 
být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané 
touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na 
sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí 
změny okolností.“ 

 

4. 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 v  elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.  

 

 

 



 

 

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.  
 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1. 

 

 

 

 

V Kladně dne:        V Praze dne: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

      Statutární město Kladno 

        Mgr. Mila Volf, primátor  

 objednatel  

                            ACG – Real s.r.o. 

Martin Svoboda, jednatel 

                              zhotovitel 

  

 

 

 

 

 

 

Martin 

Svoboda

Digitálně podepsal 

Martin Svoboda 

Datum: 2021.09.14 

11:15:05 +02'00'


