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SMLOUVA 

o zpracování ionexu z úpravny vody v obci Přišimasy 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen NOZ) 

 

 
I. 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:              STAVOKOMPLET spol. s r.o. 

 Zápy, Kralovická 251 
 250 01 Brandýs nad Labem 
 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Osoba oprávněná k jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Zpracovatel: DIAMO, státní podnik, 
 Máchova 201 
 471 27 Stráž pod Ralskem 
  

Týká se: DIAMO, státní podnik 

 odštěpný závod GEAM, 
 č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 
   

zapsán v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        
Osoba oprávněná k jednání:   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Fakturační a korespondenční adresa: 
 DIAMO, státní podnik 

 odštěpný závod GEAM, 
 č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 
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CPV: 14610000-0 

II.  

 
1. Objednatel provozuje úpravnu vody v obci Přišimasy, ve které je snižována koncentrace U 

v pitné vodě.  
 
2. Zpracovatel má na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení 

k nakládání s radiačním materiálem ionex a k transportu ionexu z úpraven pitných vod, 
přičemž je schopen zabezpečit zpracování těchto ionexů z úpraven pitné vody na svých 
pracovištích. 

 

III. 

 
1. Zpracovatel se zavazuje, že objednateli zajistí v uvedeném období odvoz a zpracování 

1 000 l použité náplně sorpčních filtrů včetně provedení nezbytných dozimetrických 
služeb a to do deseti kalendářních dnů od zaslání závazné objednávky objednatelem. 
      

 

IV. 
1. Objednatel se zavazuje, že pro realizaci odvozu použité náplně ionexových filtrů umožní 

přístup do objektu, zajistí přívod vody pro zvodnění náplně a proplach sacích hadic a 
otevření filtru pro vsunutí savic.  

V. 

 
1. Zpracovatel provede činnosti uvedené v čl. III. této smlouvy za dohodnutou cenu 

58 726,00 Kč. K této ceně bude připočtena DPH platná v den zdanitelného plnění. Tímto 
dnem se rozumí den převzetí výše uvedených položek. 

  
2. Platba objednatelem bude poukázána na základě faktury vystavené zhotovitelem, se 

splatností 14 dní od prokazatelného doručení objednateli. 
 
3.  Pro případ prodlení s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% denně 

za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,1% za každý další den prodlení.  
 

 
VI. 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

 
2. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 
3. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. 
 
4. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu 

zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv. 
 
5. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. 

o registraci smluv provede DIAMO s. p.  
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6. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v 
záhlaví smlouvy s tím, že takto učiněný souhlas nebudou v budoucnu zpochybňovat. 

 
7. Smluvní strany se po vzájemné dohodě budou ve věcech, touto smlouvou výslovně 

neupravených, řídit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (Zákon č. 
89/2012 Sb.). 

 
VIII. 

 
1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prohlášení konkurzu nebo zamítnutí 

konkursu pro nedostatek majetku jedné ze smluvních stran, bude druhá smluvní strana 
oprávněna odstoupit od této smlouvy. 

 
2. Všechny dodatky kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny 

oběma smluvními stranami. 
 

3. Tato smlouva byla sepsána v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 
4. Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle. 
 
6. V případě souhlasu obou účastníků lze tuto smlouvu prodloužit formou dodatku. 
 
 
 
 
 

V                        dne  V Dolní Rožínce dne: 22.8.2017 

………………………………… 
            objednatel 

………………………………… 
zpracovatel 

        
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 


