
Smlouva o spolupráci a poskytnutí technologického zázemí pro 
realizaci projektu „Využití technologií sorpce a fotochemické 

oxidace pro eliminaci mikropolutantů charakteru 
farmaceutických látek z odpadních vod“

Smluvní strany 

DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
IČ: 25006096 
DIČ: CZ25006096
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12280 
Bankovní spojení:
Jednající: Mgr. Karel Petrželka, MBA, generální ředitel a předseda představenstva 
(dále jen  ,,Objednatel“) na straně jedné,

a

Výzkumné centrum Kostelec, s.r.o.
Sídlo: Kostelec nad Ohří 13, Budyně nad Ohří, 413 01 
IČ: 28730577 
DIČ: CZ28730577
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí n. L„ spis.zn. C29180 
Bankovní spojení:
Jednající: Ing. Yvona Jonášová, jednatelka společnosti 
(dále jen  „Zhotovitel44) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOM U, ŽE

A. Smluvní strany se dohodly na spolupráci při řešení projektu „Využití technologií sorpce 
a fotochemické oxidace pro eliminaci mikropolutantů charakteru farmaceutických látek z 
odpadních vod44 řešeného v rámci Operačního programu MPO Podnikání a  inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK APLIKACE).

B. Objednatel bude provádět průmyslový výzkum (dále A V) a experimentální vývoj (dále 
EV) technologií pro odstraňování kontaminantů charakteru farmaceutických látek 
z odpadních vod založených na sorpčních technikách (aktivní uhlí, a jiné adsorbenty) a 
technice přímé fotochemické destrukce pomocí peroxidu vodíku (H2O 2) s aktivací účinkem 
UV záření na lokalitě ČOV Horní Beřkovice v období od 4/2017 do 12/2019, s přípravnými 
pracemi od 01/2017. Zhotovitel bude poskytovat Objednateli součinnost při jeho  činnosti, 
technickou asistenci - viz čl. 2.2 Smlouvy.

spolu uzavřely dne, měsíce a roku níže uvedeného tuto smlouvu
o spolupráci

(podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)



I.
Předmět smlouvy

1.1. N a základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané dle §14 Z.č. 218/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK APLIKACE) byl výše uvedený projekt uznán za přijatelný a způsobilý 
k poskytnutí dotace. Zhotovitel se dle schváleného projektu podílí na řešení tohoto 
projektu (ev.č. 987 153).

1.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dle schváleného návrhu projektu poskytne 
služby Objednateli pro potřeby realizace projektu. Schválené znění pro jektu je Přílohou 
č. 1 Smlouvy.

II.
Práva a povinnosti Zhotovitele

2.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti v souladu se schváleným zněním 
projektu, po dohodě a na základě pokynů Objednatele.

2.2. Touto smlouvou je  Zhotovitel oprávněn a zavázán vykonávat veškerá práva a 
povinnosti vyplývající z jeho aktivit při řešení projektu, vykonávat a obstarávat všechny 
nezbytné a naplánované činnosti, především:

- technickou asistenci při přípravě, uvedení a provozování pilotních testů na lokalitě 
ČOV Horní Beřkovice,

- dodávku instalací,
- součinnost při zemních a instalačních pracích,
- pravidelné odečty dat a kontroly funkčnosti systému,
- pravidelnou údržbu technologií v zaváděcím režimu i provozním režimu,
- likvidaci odpadů,
- případné další práce dle požadavků objednatele.

Zhotovitel dále zajistí nezbytný elektroinstalační a instalační materiál, drobný spotřební 
materiál (dřevo, plasty, kovy, potrubní vedení, OPP, chemikálie, aj.).
Součástí nákladů zhotovitele jsou i cestovní náklady vzniklé v souvislosti s řešením 
projektu.

2.3. Zhotovitel je  povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a v souladu se 
zájmy objednatele, které mu jsou známy.

2.4. Zhotovitel je  oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím třetích osob.
2.5. Zhotovitel bude objednateli na jeho žádost poskytovat informace o plnění projektu.
2.6. V případě, že v důsledku zaviněného porušení povinností Zhotovitele vyplývajících 

z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů vznikne Objednateli škoda, je 
Zhotovitel povinen takovou škodu nahradit, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

2.7. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při obsluze elektrických 
zařízení, i mimo pracovní dobu, zajišťuje při výkonu všech svých příslušných činností 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
ovládání technologie a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro 
provádění experimentálních testů vyplývají z právních či jiných předpisů, pro obsluhu 
zařízení platných.
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Práva a povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré podklady a dokumenty související 
s jeho rolí při řešení projektu.

3.2. Objednatel se zavazuje projednat s Zhotovitelem na jeho výzvu postup při plnění 
smlouvy.

3.3. Pokud to bude potřeba pro účely správních řízení nezbytných k realizaci projektu, 
zavazuje se Objednatel takový souhlas udělit.

3.4. Pokud to bude potřeba pro řádné plnění závazků Zhotovitele z této smlouvy nebo pro 
realizaci projektu, zavazuje se Objednatel udělit vykonavateli plnou moc.

3.5. Objednatel je  povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které Zhotovitel prokazatelně 
vynaloží při plnění předmětu smlouvy.

III.

IV.
Cena

4.1. Cena za činnosti dle čl. 2.2 Smlouvy je  dohodou sjednána na:
Etapa 1 projektu: 650 000,- Kč (slovy šestsetpadesáttisíckorunčeských),
Etapa 2 projektu: 850 000,-Kč (slovy osmsetpadesáttisíckorunčeských),
Etapa 3 projektu: 750 000,-Kč (slovysedmsetpadesáttisíckorunčeských).

4.2. Ceny pro výše uvedené práce byly stanoveny kvalifikovaným odhadem tak, aby 
nepřekračovaly ceny v místě a čase obvyklé.

4.3 Ceny jsou stanoveny na základě očekávaných potřeb A V a EV mimo subjekt 
spolupříjemce projektu. Detailní specifikace provedených prací bude přílohou faktur, které 
bude vystavovat Zhotovitel Objednateli v průběhu řešení projektu.

4.4 Plnění bude zahájeno dnem 1.1.2017.

V.
Trvání a ukončení smlouvy

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2019.
5.2. Pokud to bude nezbytné k řádnému splnění projektu, zavazuje se Objednatel na žádost 

Zhotovitele platnost smlouvy v potřebném rozsahu prodloužit.
5.3. Tato smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubém u porušení 

povinností plynoucích z této smlouvy,
c) odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k ukončení projektu před uplynutím 

sjednané doby, a to z jakéhokoliv důvodu.
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VI.
Ustanovení závěrečná

6.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku.

6.2. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen  písemnými, oboustranně podepsanými 
dodatky.

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní 
stranu.

6.4. Tato smlouva je  projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za 
nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni, smluvní strany se s jejím  obsahem pečlivě 
seznámily, zcela mu porozuměly a bez výhrad s ním  souhlasí, což smluvní strany 
stvrzují svými podpisy.

Příloha 1: Vlastní projekt

V Praze dne 2.1.2017 V Kostelci nad Ohří dne 2.1.2017

DEKONTA, a.s. Výzkumné centrum Kostelec, s.r.o.

dSSnta
Mgctetá®Eet|,PětřžeBíá'elčeves 
generální ředitel společnosti

i . výzkumné centrum Kostelec s.r
T ,1 /  T Kostelec nad Ohři 13
Ing. Vvona Jonášová 41301  Budyně nad Ohří
jednatelka společnosti lč: 287 30 577

©
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