KUPNÍ SMLOUVA č; 921004592
Platnost od: 08.09.2021

do: 31.12.2021

Nahrazuje smlouvu č.:

PRODÁVAJÍCÍ: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení:

KUPUJÍCÍ: Petr Holásek

500 08 Hradec Králové
Ing. Miroslav Svoboda ředitel LZ na základě povij
Komerční banka, a.s,č. účtu: 18403641 / 0100

IBAN:

SWIFT:

IČO:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

zápis v OR:

Dlouhá 430
Šakvice
PSČ 69167
IČO: 10996486
DIČ:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

KS HK, sp. zn. AXII 540

kontaktní osoba:

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu níže specifikované dříví a převádět na něj k tomuto dřiví 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.
Množství:
Přejímka/měření:

m3 bez kůry s toleranci +- 10
%, nadměrek délky 2 %.
dl přejímka 2D d přejímka 3D
0 přejímka kusová/v hraních

Délky: (m)

03 m

04m

05 m

06m

0 jiné

d přejímka váhová lutro/atro
m

nadměrek délky

0 přepočtový koef.

%

Ostatní ujednání:

Platba v hotovosti při od beru dříví na ES Vránovi ce

.m3

Minimální nakládka - kamión, vagón:

Tolerance kvartálních dodávek +-

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

|Podžvající OJ (adresa pro fakturaci): LZ Židlochovice, Tyršova 1,667 01 Židlochovice
S uvedením případného cenového rozdílu vůči ceníku výše.
Parita:

d EXW:

d FCA:

0 OM/náhradní skládka

0 ES

I

I

Es DPH

Platební podmínky:

Splatnost dní 0

d °d DUZP

Fakturace:

d

0 průběžně

Zajištění plateb:

I

d jiná:

d provozovna odběratele
d státní hranice
I od vyst. fa. d samofakturace
d fakturace LČR fakturace

I na pni

O bez DPH
x/měsíc

I bankovní záruka

částka

d zálohová platba

částka

DPH

O s DPH
12 bez DPH

platnost do

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí též Obchodními podmínkami č. 2020/2 ke kupním smlouvám na dodávky dříví, dostupnými na https://lesycr.cz/kupnismlouva, a účinnými v době uzavření smlouvy (dále jen "OP"). Kupující prohlašuje, že se s těmito OP před podpisem této smlouvy řádně seznámil a zavazuje
se jimi řídit. V případě rozporu ujednání v této smlouvě a OP má přednost ujednání v této smlouvěr V =
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