
Kupní smlouva č. 221020213/2

PRODÁVAJÍCÍ:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Správa lesů města Tábora s.r.o.
Sídlo: 390 02 Tábor, Ú Čápova dvora 2712
Identifikační číslo: 62502646
Daňové identifikační číslo: CZ62502646
Zastoupená: Ing. Stanislav Vyhnal
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, č.vložky 4809
Datum zápisu do obchodního rejstříku: Den zápisu: 1,1.1995
Kód územní jednotky:
Bankovní spojení:
Ke smluvnímu jednáni pověřen:
Číslo účtu:
Telefon/fax/e-mail:

KUPUJÍCÍ:

Obchodní firma: Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
Sídlo: Hradec Králové, Malé náměstí 111/4, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 60913827
Daňové identifikační číslo: CZ60913827
Zastoupená: Ing. František Dejnožka
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 1097
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 6.6.1994
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ke smluvnímu jednání pověřen:
Telefon/fax/e-mail:

1. Místo, kam má být dříví odesláno: Prusice
2. Způsob dodání: Silniční nákladní dopravou
3. Doba dodání: 01.04.2021 - 30.06.2021
4. Expedici dříví organizuje: prodávající
5. Dopravu smluvně zajišťuje a hradí: prodávající
6. Místo přejímky: sklad odběratele
7, Způsob přejímky: fyzická
8. Osoba provádějící přejímku:

9. Konečný příjemce:
Číslo KS konečného příjemce:
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10. Druh dříví, cena za m3, množství:

Celkové množství v MJ: 30.00 
Cena FCO: ATE sklad odběratele 
Druh

Vláknina LT, V.M3 
000

Cena Měna MJ

Kč M3

11. Jakost dříví, provedení a obal:

Technické podmínky:

Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté tvrdé v kůře, délky 2m-5m, RF 0.54 nebo celé délky (přebíráno kus 
po kuse) kvalita dle Doporučených pravidel

- silnější dříví lze expedovat pouze po předchozím souhlasu konečného příjemce

Ostatní podmínky:

l .Cena stanovena DDU (INCOTERMS 2000) - sklad odběratel

2 .Expedice kamionů a jejich dojezd do provozu konečného odběratele musí probíhat ve dnech a časech, kdy je 
možné dodávanou dřevní hmotu skládat. Termíny a záměry nutné dohodnout s nákupčím HLDS,

V případě nedohodnuté dodávky bude uplatněna srážka podle skutečnosti nebo bude dodávka považována 
jako nepovolená a kupující má právo nepřevzít daňový doklad.

3 .Případná reklamace bude řešena ihned při převzetí zboží. V případě množstevní nebo kvalitativní reklamace vyzve 
konečný příjemce ihned po uskutečněné dodávce expedujícího (uvedeného na DL)k vyřízení reklamace (termín, 
společné přeměření
dodávky); výsl dk m b dr potv z iý dodá i list. Pok d dojd sdodávají ím k shodě,j t ot tosk t č ost 
do 3 dnů oznámit na HLDS a.s.

4 . V případě přejímky nekvalitního, případně přesíleného nebo slabého dříví bude uplatněna srážka za přetříděné 
množství ve formě ceny - neodpovídající kvalita.

5 .Fakturace ihned po expedici (po potvrzení dodacího listu), zásada 1 dopravní prostředek = 1 faktura, vyrovnání 
(výzva pro doúčtování nebo dobropis) zajistí HLDS,a.s.

ó.Součástí daňového dokladu bude konsignace.

12. Splatnost kupní ceny: bO dnů od vystavení daňového dokladu

13. Nedílná součást této KS: Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou Obchodní podmínky nákupu a prodeje 
dříví umístěné na webových stránkách kupujícího www.hlds.cz. Prodávající 
výslovně prohlašuje, že se se zněním těchto Obchodních podmínek seznámil a 
souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními.

I
v 
dne72H"^?’ V Hradci Králové 

dne: 14.04.2021

Prodávající: Kupující:
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Správa lesů města Tábora s.r.o. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.


