
Dodatek č.1 Kupní smlouvy

uzavřené podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Prodávající:

Obchodní firma: AGROSERVIS Opava, s.r.o.

Sídlo: U Dráhy 1678/16, 747 05 opava

Statutární zástupce: _

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení: “

IČO: /DIČ: 25879146 / CZ25879146

Zapsán V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě V oddílu C, vložce číslo 23910

Kupující:

Obchodní firma: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová

Sídlo: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

Statutární zástupce: Igor Trávníček, starosta obce

Zástupce pro věci technické: Ing. Eva Davidová

Bankovní spojení:

IČO / DIČ: 00845451 / CZ00845451

Čl. I Předmět koupě

Smluvní strany dne 30.9.2021 uzavřely kupní smlouvu na traktor, značka: TYM T575

HST, s příslušenstvím. V průběhu dodávky došlo ke změně ze strany kupujícího, který již

nepožadoval přídavné zařízení zametač. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na

uzavření dodatku smlouvy, kterým se upravuje čl. H Cena odst. 1 a čl. III . Termín a

misto plnění, předání předmětu koupě.

Čl. H Cena

1.Sm1uvní strany se dohodly, že čl. II Cena, odst.1 zní následovně.

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě, malotraktoru s výbavou a příslušenstvím

v rozsahu cenové nabídky, činí 1.143.800,- Kč bez DPH / 1.383.998,- Kč s DPH/.

V Čl. III Termín a místo plnění, předání předmětu koupě,

odst. 1 se vypouští- zametač .............................. 31.3.2022

Cl. IV Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 87/1817 ze

dne 23.2.2022.

Ostatní články Kupní smlouvy S00168/2021 ze dne 30. 9. 2021 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
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Za kupujícího

 


