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Odběratel
Dřevozpracující družstvo 
Lukavec čp. 9 
394 26 Lukavec 
ČESKÁ REPUBLIKA

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 9007 ' )
------------------------------------------------- 1----------------------yL------------------------------

Dodavatel:
Správa Krkonošského národního parku 
Dobrovského 3 
543 01 Vrchlabí 
CZECH REPUBLIC

IČO: 00028631
DIČ: _ CZ00028631
OR: KS v Č.B. - odd. Dr, vložka 305, Den zápisu 22. prosince 1954

Komu: p. ředitel PhDr. Robin Bóhnisch 
tel.:  fax:
IČO:
DIČ:
Datum objednávky:

00088455
CZ00088455
12.07.2019

Tel.:+420 565 411 111 Fax:+420 565 445 251 Vyřizuje:  Tel.:+420 565 411 212 Fax:+420 565 411 113

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Lhůta splatnosti: 
Způsob dodání:

14 dnů od data vystaveni faktury 
Přeprava hrazena kupujícím

UPOZORNĚNÍ: Číslo nákupni objednávkyje nutno uvádět na dodacím listě i na faktuře! U každé dodávky musí být dodací list!
Před zahájením (započetím) výkonu činnosti bude provedeno seznámení s riziky a s přijatými opatřeními k ochraně před jejich 
působením podle Zákoníku práce č. 262/2006Sb. § 101 odst. 3.

Dodavatel dřeva se zavazuje, že jim dodávané zboží nepochází z kontroverzních zdrojů dle směrnice PEFC ST 2002:2013 nebo standardu 
FSC-ST-40-005, FSC-STD-40-004 v platném zněni a má původ v České republice. Dodavatel dřeva umožni za účelem sníženi rizik kupujícímu 
provádět kontrolu v místě plněni formou auditu druhou nebo třetí stranou. Dále se dodavatel zavazuje, že v případě obdrženi právoplatné certifikace 
dle pravidel PEFC/FSC, včetně procentuálního podílu certifikované suroviny, bude uvádět tyto údaje na dodacím listu a následném daňovém dokladu.
V případě potřeby předloží kupujícímu certifikačni dokumenty, příp. důkazy o původu dřeva nebo obhospodařováni lesa. Dodané dřevo odpovídá 
požadavku normy ISO 17225-2 a ENplus Handbook, část 3.
Dodávky dřevní hmoty musí být rozloženy rovnoměrně na jednotlivé měsíce dané kvartální smlouvy. V případě překročení nasmlouvaného množství 
si kupující vyhrazuje právo nadbytečné množství odmítnout, případné vyzvat prodávajícího k jednáni o změně kupní ceny pro dosud nedodané dříví.
V případě nedodáni nasrdouváného množství má kupující právo požadovat nesplněné množství dodat v následujícím srduvnim období,
V případě nepříznivých klimatických podmínek a kalamit (větrných, sněhových, atd.) a při jiných změnách, nebo v důsledku objektivních skutečnosti, 
má kupující právo vyzvat prodávajícího k jednání o změně kupní ceny pro dosud nevyprodukované dřiví.
Dodávky budou realizovány dle Specifikace sortimentů (příloha objednávky).
Přejirrka kupujícího slouží jako podklad k fakturaci. V případě rozdílu s dodacím listem (dále jen DL):

PK: platí hodnoty naměřené el. přejirrkou kupujícího,
ostatní sortimenty - vedlejší pilařské produkty: přejímka je prostorová. V případě zjištění rozdílu, musí být tento rozdíl zaznamenán v 
dodacím listě a potvrzen oběma stranami (Prodávající/dopravce Prodávajícího a kupující/přejírrka Kupujícího),

Kupující nabývá vlastnické právo převzetím zboží:
PK: průchodem rámu el. přejírrky kupujícího.

Č. Druh zbožíMnožství MJCena/MJČástka Měna Termín dodání

1 Sk SM standard, výřez 2-5 m t 263 000.00 CZK 30.9.2019
2 SK SM oddenky, výřez 2-5m t 78 900,00 CZK 30.9.2019

Celkové množství 500 m3 (+/- 15%) Cena stanovena na vagónu, doprava bude hrazena ze strany DDL.

Prodávající se zavazuje, že tuto smlouvu včetně dodatků a metadat uveřejní v registru smluv, a to postupem stanoveným dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluva o registru smluv(zákon o 
registru smluv). Smluvní stranyjsou přitom zajedno, že zejména ujednání o bližší specifikaci předmětu plněni, ceně jednotlivých 
sortimentů a členění sortimentu, celkovém množství a množství dle sortimentu, představují obchodní tajemství ve smyslu § 504 o.z. 
Smluvní strany se proto zavazují zajišťovat odpovídajícím způsobem utajení tohoto obchodního tajemství tak, abysi tyto skutečnosti 
charakter obchodního tajemství zachovaly.

Požadujeme dřevní hmotu FSC 100 %.
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Č. Druh zboží Množství MJ Cena/MJ Částka Měna Termín dodání

Celkem: 341 900.00 CZK

Prosíme o zasláni potvrzené kopie objednávky obratem.

Zboží zašlete na adresu: Dřevozpracující družstvo, Lukavec čp. 9, PSČ 394 26 Lukavec
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