Dodatok č. 5
k Zmluve o údržbe a servise č. 2015/007
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi:
poskytovateľom:

a
odberateľom:

Next Team, s.r.o.
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Štefan Sekerák, konateľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vložka č.
14280/P
IČO:
36487104
DIČ:
2020015514
IČ DPH:
SK2020015514
(ďalej len ,,Next“)

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
Zastúpený:
Ing. Martin Jaš
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
253/P
IČO:
31718922
DIČ:
2020523868
IČ DPH:
SK 2020523868
(ďalej len ,,Klient“)
(Next Team a Klient ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý
samostatne ako „Zmluvná strana“)

I.
Preambula
1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 27.02.2015 Zmluvu o údržbe a servise č. 2015/007 (ďalej len „FSMA zmluva“),
ktorej predmetom bol záväzok Next Teamu poskytovať potrebné náhradné dielce, dodávanie potrebného
spotrebného materiálu pre zariadenia Xerox WC5335 s/n: 3322403347 (ďalej len „Zariadenie“ ) Klientovi po
dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a záväzok Klienta hradiť Next Teamu všetky poplatky podľa čl. III
vyplývajúce z FSMA zmluvy.
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II.
Predmet Dodatku:
Predĺženie platnosti FSMA zmluvy č. 2015/007 a úprava poplatkov
1. Zmluvné strany týmto zjednávajú, že od 01.07.2022 sa doba trvania zmluvy na Zariadenie predlžuje o 12
mesiacov.
2. Zároveň zmluvné strany zjednávajú, že od 01.07.2022 dochádza k úprave cien za výtlačky a to nasledovne:
Poplatok za kópiu/výtlačok
Základný mesačný poplatok :

0€

Poplatok za ďalšiu ČB kópiu/výtlačok/ A4, A3=2xA4:

0,00825 € bez DPH

Fakturácia základného mesačného poplatku:

Mesačne vopred

Fakturácia kópií/výtlačkov:

Mesačne spätne

III.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky

2.

Strany nižšie svojím podpisom potvrdzujú, že si Dodatok č.5 pred jeho podpisom prečítali, a že ho uzatvárajú
slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, obsahu
porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

3.

Ostatné dojednania zostávajú v platnosti podľa FSMA zmluvy č. 2015/007 a Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4.

V Prešove dňa ..........................................

V Prešove dňa ..........................................

_____________________________
Next Team s.r.o.
Ing. Štefan Sekerák, konateľ

_____________________________
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ing. Martin Jaš, výkonný riaditeľ

Strana 2 z 2

