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DODATEK č.1 k RÁMCOVÉ DOHODĚ
o poskytování služby – Čištění, odvoz a odstranění odpadů

z kryté umyvárny vozidel

č. 3162/2019-6624

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika – Mi
Se sídlem:
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřen

Se sídlem na adrese:

Kontaktní osoba ve v

Adresa pro doručová

Zástupce objednatele y:

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:
Firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
Zapsaná (ý) v Obcho u v Brně, oddíl C, vložka 41376
Se sídlem:
IČO: 26274906
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k j
Kontaktní osoba:



2

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“),

Na základě skutečností zjištěných při plnění předmětu Rámcové dohody a v souladu se
stanovenými podmínkami veřejné zakázky zadané prostřednictvím elektronického nástroje
N006/19/V00000261 a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě č. 3162/2019-6624 a Dodatku
č. 1 k Rámcové dohodě, se smluvní strany oboustranně dohodly na úpravě textu Rámcové dohody
v následujícím rozsahu:

II.

Změna textu Rámcové dohody

1. Na základě změny Velitele útvaru u objednatele, z důvodu organizačních a personálních změn,
platné od 1.7.2019, se text uvedený v čl. I. u objednatele jako „Zaměstnanec pověřený jednáním“:

24 Olomouc

nahrazuje textem v čl. II. tohoto Dodatku č. 1 takto:
624 Olomouc

2. Dále se nahrazuje text uvedený v Příloze č. 2 této Rámcové dohody ve vzoru „Výzvy k rámcové
do
z “
na .

III.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek k Rámcové dohodě je vyhotoven v elektronické podobě o 2 stranách a má platnost
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek k Rámcové dohodě v elektronické podobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem
dodatku připojují pod něj své podpisy.

V Olomouci dne: V Brně dne:

Podpis a razítko objednatele Podpis a razítko poskytovatele


