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D400/41000/00325/21/01

č. smlouvy u dodavatele: D400/41000/00325/21
uzavřená podle § 1746 odstav. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

Ukladatel:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ,
                                č. ú. 
Zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

 vedoucí oddělení ekologie
Tel.: , e-mail: 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Týká se:

Objednatel:
Recovera Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zasaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378

Provozovna: Recovera Využití zdrojů a.s. – provoz Boskovice
K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice
IČO: 25638955 DIČ: CZ25638955, plátce DPH
Bankovní spojení: 
                                č. ú. 
Zastoupený: , zástupcem ředitele divize jihovýchod
Fakturační a korespondenční adresa:
Recovera Využití zdrojů a.s. - provoz Boskovice
K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice

Dodatek ke smlouvě
O ukládání odpadu na skládce TKO Bukov v katastru obce Bukov

Uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o ukládání odpadu na skládce TKO Bukov
v katastru obce Bukov, kterým se přepisuje adresa objednatele.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní RožínkaDIAMO
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Adresa objednatele je přepsána v článku I. Smluvní strany

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že ten
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozumitelný a že není uzavírán v tísni
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce dne 16. 05. 2022                                   V Boskovicích dne

...........................................                ............................................
               

vedoucí odštěpného závodu         zástupce ředitele divize jihovýchod
…………………………………                                           ………………………………
ukladatel                                objednatel




