Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
Tachovská 824, CZ-34815 Planá
tel.: +420 374 707 700, fax: +420 374 704 790
UID: CZ 64361179
jako kupující

KUPNÍ SMLOUVA

BOR - 2,70 m FCA

DRUH ZBOŽÍ:

Firma:

LESNÍ SPRÁVA LÁNY, p.o.Kancelá e prezidenta republiky

Sídlo:

Lesní 140, 27061 Lány

jako prodávající

I

00000078

íslo smlouvy:

P03170819

DI

CZ00000078

íslo dodavatele:

53590

Plátce DPH

Ano

uzav ena v, dne:

Lány u Rakovníka, 14.7. 2017

e-mail:

sekretariat@lslany.cz

za kupujícího nakoupil:

Ing. Petr Richtr

tel.:

XXXX

SUBREGION:

020707

fax:

XXXX

Swift - Code:

XXXX

bank. spojení:

XXXX

IBAN:

XXXX

-

zapsaná v obchodním rejst íku vedeném
Kategorizace:
Velikost (ha):

I. P edm t pln ní
Prodávající prodává kupujícímu jehli natou kulatinu v sortimentu BOROVICE v množství a jakosti p esn specifikované v lánku II. této smlouvy a v Obchodních podmínkáchR ( l.II) a p evádí na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží v souladu s lánkem II. odst.3. Obchodních podmínek- R. Kupující uhradí prodávajícímu za prodané zboží
kupní cenu stanovenou podle ceny za jednotku (1 m3), cena za jednotku je specifikována v lánku II. této smlouvy.

II. Ur ení zboží a zp sob stanovení ceny
Celkem

množství
Borovice 2,70m

ervenec

kamion
110

vagón

kamion
30

Srpen
vagón

kamion
40

Zá í
vagón

kamion
40

vagón

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud dojde k neplánovanému omezení provozu kupujícího z jiných d vod než jsou uvedeny v l. IV.1. této smlouvy, je kupující oprávn n
jednostrann snížit množství zboží odebíraného na základ této smlouvy a prodávající se zavazuje akceptovat toto snížení množství zboží a dodat pouze takové množství,
které stanoví kupující. V d sledku tohoto snížení nem že prodávající uplat ovat právo na náhradu škody nebo si init jiné právní nároky.
D evní surovina:
ÍSLO CERTIFIKÁTU
1072 / TUH - 102 / 15
P epravu vagonem platí:

ceny v K /m3

Specifikace - kupní ceny po elektronické p ejímce
Borová pila ská kulatina – erstvá, zdravá / Maximální tlouš ka kmene 39 cm
epy

ep 12 cm - 35 cm ep, minimální ep 12 cm (m eno bez k ry)

délky

2,70 m

nadmíra
Ceny v K / m

6 cm
3

12cm ep-14cm STP

15 - 19 cm STP

20 - 24 cm STP

25 - 29 cm STP

30 - 34 cm STP

35 cm+ STP

kvalita A, B, C

BOROVICE

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

kvalita D

BOROVICE

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Vláknina = Industrieholz = FH

XXXX

Vým t = Manipulationsholz = MH

Srážka pro d íví STP 37 cm + pro délky 2,70 m
Srážka pro d íví STP 12 cm pro délky 2,70 m (< 12 cm ep => FH)

Kulatina se železem = SP

XXXX

XXXX

-600 K
-700 K

Pr m rná cena za konsignované množství pro ur ení výše zálohy je sjednána:
Celková výše zálohy (konsingované množství x pr m rná cena) bude zaokrouhlena na stovky.

K / m3
vagón
kamion

Kupující a prodávající prohlašují, že souhlasí s výše uvedeným obsahem a s podmínkami uvedenými na zadní stran .
Kupující

Prodávající
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2,70 m
1 250 K /m3
1 150 K /m3

Druhá strana ke smlouv :

P03170819

Zm na kupní ceny v závislosti na kurzu CZK/€ - pro ú ely této smlouvy se používá m sí ní pevný kurz, vyhlášený eskou národní bankou k 1. dni v
m síci. Pokud první pracovní den m síce p ipadá na víkend nebo svátek, použije se kurz p edchozího pracovního dne (tedy poslední pracovní den ve
starém m síci). Pokud bude m sí ní pevný kurz CZK/€ platný pro kalendá ní m síc dodání (rozhoduje den odeslání) vyšší než 26,92, kupní cena dle . II.
se zvyšuje o CZK 25,--/m3. Pokud bude tento m sí ní pevný kurz CZK/€ nižší než 25,87, kupní cena dle l. II. se snižuje o CZK 25,--/ m3. Pokud bude
m sí ní pevný kurz CZK/€ platný pro kalendá ní m síc dodání vyšší než 27,45, kupní cena dle . II. se zvyšuje o CZK 50,--/m3. Pokud bude tento m sí ní
pevný kurz CZK/€ nižší než 25,34, kupní cena dle l. II. se snižuje o CZK 50,--/ m3. Pokud bude m sí ní pevný kurz CZK/€ platný pro kalendá ní m síc
dodání vyšší než 27,98, kupní cena dle . II. se zvyšuje o CZK 75,--/m3. Pokud bude tento m sí ní pevný kurz CZK/€ nižší než 24,81, kupní cena dle l. II.
se snižuje o CZK 75,--/ m3. Vyú tování tohoto rozdílu se považuje za samostatné zdanitelné pln ní ve smyslu § 42, odst. 4 zákona . 235/2004Sb.
III. Sjednané platební a dodací podmínky
1. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této kupní smlouvy. Na kupní cenu m že být kupujícím uhrazena záloha
ve výši ur ené dle l. II této kupní smlouvy na ú et prodávajícího uvedený v záhlaví této kupní smlouvy. Kupní cena a záloha je zaplacena a pen žitý
závazek kupujícího spln n dnem odepsání p íslušné ástky z ú tu kupujícího. Ustanovení o záloze m že být použito jen pokud od data nakládky do konce
kalendá ního m síce, v n mž byla nakládka uskute n na, nedošlo k dodání dle l. II, odst. 2 Obchodních podmínek – R.
Kupní cena bude uhrazena

2. Doba pln ní: 01.07.2017 - 30.09.2017 (datum odeslání), s výjimkou provozní výluky kupujícího
3. Stanovení kupní ceny v závislosti na sjednaném zp sobu p epravy zboží:
P epravu zboží do železni ní stanice ur ené kupujícím (v etn nakládky) zajistí prodávající na sv j náklad. Nebo prodávající zajistí na sv j náklad p epravu
d íví k p ístupnému místu nakládky a obstarání smluvního dopravce, náklady spojené s dopravou z místa nakládky do místa vykládky ur ené kupujícím,
uhradí kupující dopravci dle aktuálního ceníku Stora Enso WP, se kterým byl prodávající prokazateln seznámen a to v max. množství 37 m3 . Prodávající
je povinnen vybrat tohoto smluvního dopravce na internetové stránce www.prejimky.cz a to prost ednictvím dispe inku u firmy Nezávislá p ejímka s.r.o.
4. Prodávající souhlasí s tím, že mu bude podle odvozního místa ú tována srážka na každý dodaný m3 a to dle níže uvedených zón:
zóna 0:
zóna 1:
zóna 2:
zóna 3:
5.

0 - 70 km
71 - 90 km
91 - 120 km
+ 121 km

bez srážky
- 25 K / m3
- 50 K / m3
- 100 K / m3

Prodávající využije zvláštní ujednání pro vybraný druh p epravy podle Obchodních podmínek –

R, l.II. odst.5. *]

6. Prodávající prohlašuje, že celkové množství zboží sjednané v této kupní smlov pochází z regionu R, že má neomezené právo se zbožím disponovat a
že zboží nemá právní vady zejména, že není zatíženo právy t etích osob.
7. Kupující je oprávn n postoupit všechna práva a p evést všechny povinnosti z této smlouvy na t etí osobu v rámci podnikatelského seskupení (STORA
ENSO) a prodávající mu k tomuto postupu ud luje souhlas. Prodávající bude o p evodu práv a povinností ze smlouvy vyrozum n nejpozd ji na základ
fakturace.
IV. Záv re ná ujednání
1. V p ípad , že tato smlouva spadá do režimu povinného uve ejn ní v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., v platném zn ní, zavazuje se
prodávající, jako povinný subjekt, že ádn a v as splní povinnost uve ejnit tuto smlouvu v registru smluv podle zákona . 340/2015 Sb., v platném zn ní, a
to ve lh t nejpozd ji do 30 dn od jejího uzav ení.
Prodávající se dále zavazuje, že ve lh t bez zbyte ného odkladu poté, co mu Správce registru smluv potvrdí uve ejn ní této smlouvy, vyrozumí o tomto
potvrzení uve ejn ní této smlouvy kupujícího, a to zasláním potvrzení o uve ejn ní této smlouvy od Správce registru smluv, ze kterého bude z ejmé
zejména datum uve ejn ní této smlouvy v registru smluv.
Prodávající nese odpov dnost za p ípadné porušení obou shora uvedených smluvních povinností ve smyslu § 2913 ob anského zákoníku.
2. P i úplném nebo áste ném zastavení provozu v míst pln ní zp sobeném vyšší mocí nebo požárem, je kupující oprávn n jednostrann odstoupit od
této kupní smlouvy, nedojde-li k jiné dohod prodávajícího a kupujícího.
V p ípad nep íznivých klimatických podmínek a následných rozsáhlých kalamit (nap . v trných, sn hových) nebo p i jiných podstatných zm nách na trzích
eziva a kone n též v p ípad omezení výroby v závodech Stora Enso WP vzhledem ke zhoršené situaci na trhu s ezivem, není kupující povinen odebrat
nasmlouvané množství d íví a je oprávn n vyzvat prodávajícího k jednání o zm n kupní smlouvy. Nedojde-li mezi ú astníky k dohod o množství a cen
d íví formou uzav ení dodatku ke kupní smlouv , má kupující nebo prodávající právo od této smlouvy odstoupit.
3. Nedílnou sou ástí této kupní smlouvy jsou Obchodní podmínky – R v platném aktuálním zn ní, které v souladu s ust. § 1751 ob anského zákoníku
upravují vztahy mezi smluvními stranami. Nedílnou sou ástí této smlouvy je i dokument Stora Enso Supplier Code of Conduct.
4. Ostatní záležitosti touto kupní smlouvou a obchodními podmínkami výslovn neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními zákona .89/2012 Sb.,
v platném zn ní.
5. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou dvoustranných stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající
6. Smluvní strany považují tuto smlouvu a její p ípadné dopl ky a dodatky za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ob anského zákoníku. Toto
ustanovení platí i po zániku této smlouvy.
*] ozna it zvolenou variantu
V

Lánech u Rakovníka

dne

14.7. 2017
STORA ENSO WOOD PRODUCTS PLANÁ s.r.o.
Tachovská 824, CZ-348 15 Planá u Mariánských Lázní

kupující

Spole nost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7092
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prodávající

