
Kupní smlouva č. 28-lll-2018

Smluvní strany:

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. má 'e 260, 385 01 Vim erk

IČ: 00583171, DIČ: C200583171

(dále jen „prodávající“)

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

se sídlem: Tachovská 824, CZ — 34815 Planá „

IC: 64361179 DIC: C264361179

   

  

 

(dále jen „kupujíCÍ“)

se dohodly na uzavření teto kupní smlouvy:

Clánek 1 — Předmět a účel kupní smlouvy

Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu:

a) Název výrobku: výřezy pro pilařské zpracování SM — agregátní kulatina 2,45m, 3m, 4m

b) Výrobek odpovídající: „Specifikaci sortimentů dříví NP Šumava ze dne 1.1.2004“

c) Množství: 500 m3

d) Cena je odvozena od množství a druhu odebraného sortimentu,

způsob výpočtu je uveden v příloze

e) Doba splatnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury

f) Způsob úhrady: převodem na účet

Kupující se zavazuje touto smlouvou výše uvedený sortiment převzít a zaplatit za něj.

Článek 2 - Doba a místo plnění

Tato kupní smlouva se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran na období:

červenec 2018

Místem plněníje: Územní pracoviště — Stožec, České Žleby, Borová Lada, Modrava, Srní, Prášily

Článek 3 — Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této smlouvy, se řídí

aktuálními obchodními podmínkami, odkazují na ně a jsou s nimi v naprostém souladu.

Zjisti-li se, že kupující uvedl v registračním formuláři nesprávné údaje, bude mu s okamžitou platností

vypovězena kupní smlouva a dodávky dřeva budou zastaveny.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Dodavatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinným subjektem, jehož smlouvy podléhají uveřejnění v registru

smluv. Dodavatel zajistí zveřejnění smlouvy jejím zasláním správci registru smluv, a to ve lhůtě stanovené zákonem.

Ve Vimperku dne: 9.7.2018

prodávající kupující



Příloha č.1 k ke smlouvě č. 28-III-2018

 


