
Dodatek č. 3
ke smlouvě ev. číslo 205/2014

ev. číslo poskytovatele: 684/2014

Ceská republika - Státní Zemědělská a potravinářská inspekce
se sídlem: Květná 15, 603 00 Brno,

Za kterou jedná: RNDr. Jindřich Smička, ředitel inspektorátu v Olomouci
kontaktní adresa: Inspektorát SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc
ičz 75014149
Dičz CZ75014149 ~

Bankovní spojení: ČNB Brno, číslo účtu: 26927621/0710
Kontaktní osoba:

email: oI_Qm.o.u.c.@§zr2í.9.0v.‹2z2: z eız

(dálejen ,,objednateI“)

8

Crystalis s.r.o.

se sídlem: Antala Staška 1075/41a, 140 00 Praha 4
za kterou jedná: jednatel Společnosti

ıčz 49711385
Dıč:cZ49711385
Bankovní spojeni: číslo účtu:

Kontaktní osoba: tel:

(dále jen zz-Poskytovatel“)

I

Uzavřeli dne 28.11.2014 Rámcovou smlouvu na dodávky balené pramenitě vody, která byla
změněna Dodatkem č. 1 Ze dne 19.4.2016 a Dodatkem č. 2 ze dne 26.1 .2017 (dálejen ,,smlouva“).

il

Poskytovatel a objednatel se dohodli na změně dotčené smlouvy - Zvýšení ceny za 1 ks barelu

pramenité vody Crystalis (18,9 I) a to s účinností ode dne zveřejnění předmětného Dodatku č. 3
v registru smluv.

Ill

Článek 3 bod 3.1 položka_„Cena prameonitě vody Qryostalis“ dotčené smlouvy se_nahrazuje níže

uvedeným zněnoím;

Cena pramenitě vody Crystalis - 1 ks barel (18,9 I) za 99,~Kč bez DPH.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Všeobecně obchodni podmínky Crystalis s.r.o. (dále jen

,,VOP“) platné ke dni podpisu tohoto D_odatku,_kterě jsou k dispozici na \.‹vwW.cryStalis.cZ. Ujednání
uvedená v předmětné smlouvě včetně jejich Dodatků mají přednost před zněním těchto VOP.

V.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a
účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku provede objednatel, a to

nejpozději do sedmi pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Tento
Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany

prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, souhlasí sjeho obsahem a na důkaz toho
připojuji své podpisy.
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