Smluvní strany
GLOBDATA a.s.
zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
05642361
CZ05642361
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 23165

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen Dodavatel)
a

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

předsedou představenstva
Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
25220683
CZ25220683
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Plzni oddíl B, vložka 710

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen PMDP, a.s.)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly o dále uvedených skutečnostech tak, jak
stanoví tento

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dodání a provozu systému SMS jízdenek
číslo smlouvy: 327/2018/PMDP

1.

Předmět smlouvy
Smluvní strany spolu dne 30. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o dodání a provozu systému
SMS jízdenek č. 327/2018/PMDP, jejímž předmětem je provoz systému SMS jízdenek
v rutinním provozu v období od 1.9. 2018 do 31.8. 2020, v případě využití opčního práva
PMDP, a.s. do 31.8. 2022, v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Provoz
systému SMS jízdenek“.
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2.

Předmět dodatku

2.1.

Smluvní strany shodně potvrzují, že na základě využití opčního práva PMDP, a.s., se
platnost a účinnost Smlouvy prodlužuje do 31. 8. 2022.

2.2. Na základě tohoto dodatku dochází dále ke změně kontaktní osoby PMDP, a.s. ve věcech
smluvních. Nově je osou oprávněnou ve věcech smluvních
vedoucí odboru Plzeňská karta, email:
2.3.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti
beze změny.

3.

Ostatní a závěrečná ustanovení

3.1.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto dodatku
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze
stran obdrží jeden stejnopis.

3.3.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a shledaly, že
jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, potvrzuje vůli k prodloužení
doby trvání Smlouvy, a na důkaz toho jej podepisují.

V Praze dne

V Plzni dne

