
Číslo jednací: SNPCS 07083/2022

KUPNÍ SMLOUVA „

o PRODEJI A NÁKUPU DREVA

na rok 2022

Číslo: ODB 2022/7

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen OZ)

mezi

1. Prodávajícím: Správa Národního parku České Švýcarsko

Zastoupení: lng. Pavlem Bendou Ph.D. — ředitelem

Sídlo: Krásná Lípa, Pražská 45 7/52

IČO: 063 42 477

DIČ: cz 063 42 477

Bank. spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. účtu: 5331431/0710

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupujícím: Zelená biomasa, a.s.

Zastoupena: lng. Stanislavem Plešákem — jednatelem

Sídlo: Bohdaneč 87, Bohdaneč 285 25

ICQ: 28280407

DIC: C228280407

Bankovm’ spojení: 117955943/0300

(dále jen „kupující“)

takto:

I

Předmět koupě na rok 2022 a kupní cena za rok 2022

Ceny — isou dohodnuty jako smluvní na lokalitě „P“ a „OM“ po fyzické přejímce odběratele na „OM“
 

 

Označení zboží (dřevní hmota) Kvalita Cena za jednotku m3

(bez DPH)

Ceny jsou dohodnuty za IPRM štěpky, měřeno na odvozním

kamionu

Klest a neodvětvené špičky stromů, vlastní vyvážení (P) 50,- Kč / PRM

Dřevní hm. dostupná silničním kamionem s posuvnou podlahou

(OM) l70,- Kč/ PRM

 

Další ujednání: Dřevo na OM může být měřeno prostorově, přičemž bude použit přepočtový koeficient 0,64,

přičemž na dodacím listu LA 43 bude vypsaná adjustace samostatně za každou dřevinu & druh sortimentu

Pro účely fakturace bude na dodacím listu uvedeno množství prostorových metrů vyrobené štěpky a pro účely

hospodářské evidence bude uvedeno množství v m3 (s využitím přepočtového koeficientu 3 PRM štěpky = 1 m3)

Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou cenu (viz tabulka) za dodané množství zboží včetně DPH ve výši platné

ke dni zdanitelného plnění. Dřevní hmota bude prodávána pro energetické účelyjako palivo pro štěpkování na

OM.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu do konce roku 2022:

Celkem dřevní hmoty: 1.000; m3 (3 000,- PRM)

II.

Dodací podmínky

]. Místem plnění je sklad prodávajícího „P“ a „OM“ s avizem o připravenosti zboží k odběru. Další

dopravu zajišťuje kupující. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na kupujícího vlastnické
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Cislo jednací: SNPCS 07083/2022

pravo ke zboží i odpovědnost za škody na zboží. Dohodnuta doba nejpozdejšiho odebrání je sjednána na

30 pracovních dnů od vyzvy k odběru. V případě. že bude tato lhůta překročena. zvyšuje se cena

každého sortimentu o 30: Kč za I m".

Prodávající doda zboží v dodací dobe. sjednané v této smlouvě. pokud tomu nebrání vazné důvody na

straně kupujícího. zejme'najeho platební neschopnost.

III.

Platební podmínky

Prodávající je oprávněn fakturovat postupně po splnění každe dodavky. Splatnost je dohodnuta do 30-ti

kalendářních dnů od data vystaveni faktury stím. že pokud poslední den splatnosti vyjde na den

pracovního klidu nebo pracovniho volna posouva se datum splatnosti automaticky na následující

pracovní den. Prodá 'ající garantuje odeslani faktury postou nejpozději druhy pracovní den od jejího

vystavení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy je fakturovaná Částka připsána na účet

prodávajícího.

Prodávajícíje plátcem DPH.

IV.

Odpovědnost za vady

Platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

Drobné nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

V.

Smluvní sankce

Za neodebrane zboží ve sjednané dodací době se sjednává smluvní pokuta ve vysi 1% z kupní ceny

neodebraného zboží.

Vl.

Doklady nutné k převzetí a užívání zboží

Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží ve smyslu § 2094 OZ se považují: Dodací list LA 43 »

s těmito náležitostmi _, množství. datum předání. oznaceni prmlavaiícího. označení kupujícího. podpisy

osob za prodávajícího a podpis osoby přejimající dodané zboží za kupujícího.

VII.

()statní ujednání

Dřevní hmota bude z lokality __OM" odvážena pouze v pracovních dnech. a to mezi 6 až 17 hodinou.

Mimo stanovenou dobu bude možno dřevní hmotu odva'žet pouze v naléhavých případech na zaklade

ústní dohody s prodávajícím. Toto ustanovení se nevztahuje na dřevní hmotu uskladněnou při statni

silnici a mimo území NP.

Kupující se zavazuje. že při odvozu dřevní hmoty bude dbát zvýšené ostražitosti. zejména ve vztahu

k možnému střetu s cyklisty a turisty. Na ostatnich komunikacích na území NP a při průjezdu obcemi

v okoli NP bude dodržovat maximální rychlost odvozni soupravy 30 kmx'hod

Kupující se zavazuje zajistit ke každé přejítnce dřevní hmoty vlastního kvalitikovaneho pracovníka,

ktery svym podpisem na LA 43 (dodacím listě) potvrdí zatřídění dřevní hmoty dle druhu sortimentu a

množství odebrané dřevní hmoty.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí přislušnymi ustanoveními OZ .

Osoby podpisující tuto smlouvu svym podpisem stvrzují platnost svych jednatelskych opravneni.

Smlouva je podepsána ve —'I vyhotoveních. z nichž každá má platnost originalu a každá ze stran obdrží

po 2 vyhotovení.

Pro případ vymáhání splnění povinnosti z této smlouvy dohodly si smluvní strany jako příslušny soud

prvního stupně místně příslušný soud prodávajícího.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí

prodávající.

 


