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Dodatek č. 3

ke Smlouvě o zajištění závodní preventivní péče uzavřené dne 24. 11. 2005, ve znění

Dodatku č. 2 k této smlouvě,

(dále jen „Smlouva“ a ,,Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem:

Statutární zástupce:

Jednající :

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

e-mail:

Bankovm' spojení:

Číslo účtu:

Praha 5, Smíchov, Křížová 25

Mgr. František Boháček, pověřený zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Ing. Libuše Petrášková, ředitelka pracoviště ČSSZ České Budějovice

Ant. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice

00006963

neplátce

sand3mr

posta.xc©cssz.cz

Česká národní banka

10006-77926231/0710

(dále také jako „Objednatel“)

RAKLI s.r.o.

se sídlem:

Statutární zástupce:

Jednající:

IČO:

DIČ:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Zapsaná:

K. Šafáře 887/64, 370 05 České Budějovice 2

jednatelé

05651468

neplátce

9gnccad

Česká spořitelna, a.s.

4177277329/0800 v

v OR vedeném u Krajského soudu v Ceských Budějovicích, oddíl C, vložka

25630

(dále také jako „Dodavatel“)

(Objednatel a dodavatel jsou dále v tomto Dodatku také společně označováni jako „Smluvní strany“

a jednotlivě jako „Smluvní strana“)



I.

V souladu s ust. čl. V, odst. 3 Smlouvy, uzavírají Smluvní strany za účelem aktualizace čl. III, odst. 1,

bod a) Smlouvy tento Dodatek.

II.

Vsouladu s ust. čl. V, odst. 3 Smlouvy se stávající znění čl. III, odst. 1, bod a) Smlouvy ruší a

nahrazuje takto:

Za jednu provedenou preventivní prohlídku (netýká se vstupních prohlídek) bude poskytnuta úhrada

ve Výši 350,- KČ.

III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel

a jeden Dodavatel.

2. Tento Dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě Smluvních stran, nikoliv v tísni nebo za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což níže

stvrzují vlastnoručními podpisy.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho

uveřejnění v registru smluv Objednatelem, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

„ „ „ $““, /. (eff

V Ceských Budějovicích dne ......' ....... ‘. V Ceských Budějovicích dne .......L ....... /

Za Objednatele: ' ' " ' ' , ý. Za Dodavatele:

Ing. Libuše Petrášková

ředitelka pracoviště CSSZ Ceské Budějovice

 

   
jednatel společnosti




