
Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo č. 2018/1097/01 ORIP ze dne 29.6.2018

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora 
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL
Se sídlem: 
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

MIKRE spol. s r.o.
Bezručova 578,273 45 Hřebeč

26135086 
CZ26135086

(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: „Oprava terasy Mateřská škola Kladno, 

Dánská 2373", se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku 
uzavřeli dne 29.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva'1}.

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 11.4 Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodlouženi terminu prací z důvodu špatných klimatických 
podmínek - vysokých venkovních teplot a z toho vyplývající změna času plnění díla.

2. Zvýše uvedených důvodu se v článku Smlouvy - Článek II. Čas a místo plnění odst. 2.1. 
nahrazuje tímto novým zněním:

„2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, 
v souladu splatnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, 
zahájit dílo ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv a dílo dokončit nejpozději do 
31.10.2018."

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



III.
Závěrečná ustanovení Dodatku

1. 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.

2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.

3. Smluvní strany berou na vědomi, 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.

4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomi tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzických osob 
v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES {obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobni údaje Zhotovitele za účelem realizace této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobni údaje Zhotovitele pouze k účelu danému 
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom 
všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému 
touto smlouvou. Podrobné informace o ochrané osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Hřebeč dne Ji.t./Š
ZHOTOVITEL

MIKRE
BezruČova 578, 273 45 Hřebeč 
IČ: 261 35 036 DIČ: CZ26135086
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