KUPNÍ SMLOUVA č: IIIQ 2021/P/943/055

LCR0807916

Platnost od; 15.07.2021

do: 30.09.2021

Nahrazuje smlouvu č.:

KUPUJÍCÍ: Brugge s.r.o.

PRODÁVAJÍCÍ: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

zastoupený:

500 08 Hradec Králové
in9 František Holenka

bankovní spojeni:

Velké Karlovice 307 PSČ 756 06
Zastoupený: Karlem Tomkem
ičo: 05170290
dič.CZ 05170290
IBAN: CZ 5801000001153819800237

viz. dodávajíc! LS

IBAN:

SWIFT:

IČO:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

zápis v OR:

KS HK, sp. zn. AXII 540

Prodávajfcl se zavazuje dodávat kupujícímu níže specifikované dříví a převádět na něj k tomuto dříví vlastnické právo; kupující se zavazuje dříví od prodávajícího
přebírat a platit za něj ujednanou kupní cenu, to vše v souladu s podmínkami ujednanými v této smlouvě a smlouvách dílčích, a dále zejména v souladu s
obchodními podmínkami a Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008 a Incoterms 2020.
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Tolerance kvartálních dodávek +-

%. Rozhodné je množství dříví ujednané pro kalendářní čtvrtletí (nikoli měsíční).

|podávající OJ (adresa pro fakturaci): Oblastní ředitelství Vysočina, LS Ledeč nad Sázavou

S uvedením případného cenového rozdílu vůči ceníku výše.
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Práva a povinnosti smluvních stran se řídl též Obchodními podmínkami č. 2020/2 ke kupním smlouvám na dodávky dřiví, (tostum»ýnyiáhtti///lesycr.cz/kupnismlouva, a účinnými v době uzavřeni smlouvy (dále jen "OP"). Kupující prohlašuje
se jimi řídit. V případě rozporu ujednání v této smlouvě a OP má přednost ujednání
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