DODATEK Č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 21. 10. 2019 mezi Optys, spol. s r.o. a Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

I.
Smluvní strany
Prodávající:

OPTYS, spol. s r. o.
se sídlem
zapsaná

U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice
v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 1915
Mgr. Michaelem Krettkem, jednatelem
42869048
CZ42869048
IBAN: CZ7601000000438403440277

zastoupená
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
(dále jen „prodávající“)
Kupující:

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
se sídlem
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
zapsaný
v obchodním registru Okresního soudu
v Prešově, oddíl Sa, vložka číslo 253/P
zastoupený
Ing. Martin Jaš, předseda představenstva,
Ing. Matúš Murajda, člen představenstva
IČO:
31718922
DIČ:
2020523868
IČ DPH:
SK2020523868
číslo účtu:
IBAN: SK7002000000000003704572
(dále jen „kupující“)
(dále jen „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku
1.

Předmětem dodatku je na základě ustanovení smlouvy v článku IV. Kupní cena,
odstavec 4, odrážka tři, úprava kupní ceny na základě míry inflace. Vzhledem k tomu,
že bylo naplněno výše uvedené ustanovení smlouvy, přistupuje prodávající k úpravě
smluvní ceny dle údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem o 3,8%.

2.

Tento dodatek mění smluvní ujednání článku IV. Kupní cena, odstavec 1.

II.
Kupní cena
1.

Kupní cena zůstatku předmětu plnění je platná pro předmět plnění při dodržení jeho
technické specifikace (příloha č. 1 smlouvy) a zůstávajícího sjednaného
objednávaného množství 1 940 200 ks a podmínkám jejich dodání uvedeným v
smlouvě:
- cena za 1 ks papírové jízdenky bez DPH:

0,0040 €

- cena za 1 940 200 ks jízdenek bez DPH: 7 760,80 €
1

III.
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek č. 1 je dodatkem povinně zveřejňovaným, nabývá platnosti podpisem
obou smluvních stran a účinnosti dnem 01. 09. 2022.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou.

3.

Jakékoliv změny tohoto dodatku mohou být učiněny pouze písemně a schváleny
podpisem obou smluvních stran.

V Dolních Životicích dne …………………. V Prešově dne ………………………

Prodávající:

Kupující:

.....…………………………………

.....…………………………………

Mgr. Michael Krettek
jednatel společnosti

Ing. Martin Jaš
předseda představenstva

.....…………………………………
Ing. Matúš Murajda
člen představenstva

2

