
SILVA CZ, s.r.o., Na Hranicí 2361/6, ČR - 586 01 Jihlava

Služby města Pardubic, a.s.

Hůrka 1803

530 12 Pardubice - Bílé Předměstí

Objednávka dřeva
Objednací číslo: 11531
Referent:
Telefon:

Číslo smlouvy: 11611/0
Dodací lhůta: 1.7.18 - 30.9.18

Datum objednání:
Matchcode
Fax:
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Kontaktní osoba: 
Datum smlouvy:

13.8.18
SMPA01
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Polož Code Druh dřeva Č. pokynu Množství Jednotk

010 11 Smrk/jedle OSB 30 tA
Č. BA: 11611/0-1/010 
Ceník sortimentu dřeva 
1120 Smrk/jedle OSB 2m 
1140 Smrk/jedle OSB 4m

Místo dodání: Jihlava, Na hranici 2361/6, pokud dodací list (objednávka kupujícího) neobsahuje jinou adresu. 
Kvalita vlákniny (vlastnosti).
Charakteristika: řádně odvětvené, zkrácené dříví, oba konce zaříznuté, neodkorněné i odkorněné vhodné pro 
průmyslové zpracování, bez kořenových náběhů a vyštípnutou štěpinou, zlomeným okrajem (čelo, čep).
Dřevina: Jehličnaté SMRK, JEDLE, BOROVICE, MODŘÍN (ložit samostatně skupinu smrk, jedle nebo skupinu 
borovice, modřín).
Průměr: min.čep 80 mm, max.čelo 600 mm.
Délky: 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m.
Tolerance délek: max. + 10 cm, min. -10 cm.
Křivost: do 6 cm na 1 bm, jednostranná, ne bajonety.
Měkká hniloba: dovoluje do 2/5 plochy čela max. do 6 % z celkového dodaného množství.
Točivost, trhliny, zbarvení (přírodní) a tvrdá hniloba se povoluje.
Dřevo nesmí obsahovat minerální příměsi, kovy a jiné hrubé nečistoty (například zmrazky).
Další vlastností dřeviny je, že původ vlákniny z legální těžby dle zákonu EU, řádné označení vlákniny držiteli 
certifikátu PEFC nebo FSC, oddělení jednotlivých sortimentů u společných dodávek, uvedení údaje o kvalitě 
vlákniny v nákladním listě včetně textu - kol.č.15, SILVA CZ, spol. s r.o. pro OSB, Na hranici 2361/6, 586 01 
JIHLAVA, přiložení k nákladnímu listu 2 ks vzorových dodacích listů, řádné označení dodavatele dle výpisu z 
obchodního/živnost.rejstříku, slovní označení sortimentu, uvedení dodávaného množství v prm a m3 a čísel 
vagonů a matchcodu, kontaktní osoby, uvedení data vystavení, případně číslo subdodavatele, uvedení textu v 
sloupci 13 nákladního listu: ZVAŽTE VE STANICI URČENÍ JIHLAVA NA VLEČCE KRONOSPAN CR, spol.s r.o, 
Jihlava.

Při nesplnění vlastností dřeviny dodavatel odpovídá za vady. 
Nároky z odpovědnosti za vady:
Dodaná vláknina OSB nesplňuje dohodnuté vlastnosti v rozsahu

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48670.
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Polož Code Druh dřeva Č. pokynu Množství Jednotk
a) od 6 % do 30 % celkového dodaného množství

- 30 % celkového dodaného množství vlákniny OSB bude přijato a uhrazeno jako vláknina DTD kvality.
b) nad 30 % celkového dodaného množství

-100 % celkového dodaného množství vlákniny OSB bude přijato a uhrazeno jako vláknina DTD kvality.
c) nad 50 %

- 100 % celkového dodaného množství vlákniny DTD bude přijato a uhrazeno jako vláknina DTD III. kvality.

Právo z odpovědnosti za vady se řídí smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem se společností Externí přejímky 
Vintr s.r.o., IČ 28295081. K plnění odpovídajícího dluhu již není potřeba další právní jednání SILVA CZ s.r.o.
V případě pochybnosti, když TP odpovídající nároky neobsahuje, má se zato, že nesplnění ujednané podmínky 
plnění je podstatným porušením smlouvy s právem objednatele od smlouvy odstoupit.
Dodávky převzaté od 1. do 15. dne v měsíci budou uhrazeny poslední den kalendářního měsíce.
Dodávky přijaté od 16. do posledního dne kalendář, měsíce budou uhrazeny 15. dne následujícího měsíce. 
Dodávání vlákniny dle této smlouvy je považováno za opakované plnění ve smyslu par.21 odst.9 zákona 
235/2004 Sb.
Objednatel bude na základě převzetí vlákniny (přejímky) vystavovat faktury (daňové doklady) jménem 
dodavatele (par.28, odst.6 zák.č.235/04 Sb. o DPH). Dodavatel přijímá všechny objednatelem vystavené daňové 
doklady a bude je považovat zajím vystavené. Doklady budou číslovány vzestupně, samostatnou 
nepřerušovanou číselnou řadou. Dohodou stran bude mít daňový doklad elektronickou podobu. Objednatel i 
dodavatel souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
Dnem úhrady je den, kdy dojde k odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Odsouhlasení všech 
daňových dokladů (faktur) za dané období (pololetí) se provádí dle dohody na základě výzvy dodavatele. Za 
tento způsob fakturace poskytuje dodavatel slevu objednateli ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH.
Místně příslušný soud je obecný soud objednatele.

020 41 Smrk/jedle 50 tA
Č. BA: 11611/0-1/020 
Ceník sortimentu dřeva 
4120 Smrk/jedle 2m 
4140 Smrk/jedle 4m

Místo dodání: Jihlava, Na hranici 2361/6, pokud dodací list (objednávka kupujícího) neobsahuje jinou adresu. 
Kvalita vlákniny (vlastnosti).
Charakteristika: Řádně odvětvené, odkorněné a neodkorněné dříví vhodné pro průmyslové zpracování. 
Dřevina: Jehličnaté SMRK, BOROVICE, JEDLE, MODŘÍN.
Průměr: min.čep 50 mm, max.čelo 1200 mm.
Délky: 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m.
Tolerance délek: max. +20 cm, min. -20 cm.
Měkká hniloba: dovoluje se do 3/5 plochy.
Točivost, trhliny, zbarvení (přírodní) a tvrdá hniloba se povoluje.
Další vlastností dřeviny je, že původ vlákniny z legální těžby dle zákonu EU, řádné označení vlákniny držiteli 
certifikátu PEFC nebo FSC, oddělení jednotlivých sortimentů u společných dodávek, uvedení údaje o kvalitě 
vlákniny v nákladním listě včetně textu - kol.č. 15, SILVA CZ, spol. s r.o. pro DTD, Na hranici 2361/6, 586 01

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl C. vložka 48670.
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Polož Code Druh dřeva Č. pokynu Množství Jednotk
JIHLAVA, přiložení k nákladnímu listu 2 ks vzorových dodacích listů, řádné označení dodavatele dle výpisu z 
obchodního/živnost, rejstříku, slovní označení sortimentu, uvedení dodávaného množství v prm a m3 a čísel 
vagonů a matchcodu, kontaktní osoby, uvedení data vystavení, případně číslo subdodavatele, uvedení textu ve 
sloupci 13 nákladního listu: ZVAŽTE VE STANICI URČENÍ JIHLAVA NA VLEČCE KRONOSPAN CR, spol.s r.o, 
Jihlava.

Dodávky převzaté od 1. do 15. dne v měsíci budou uhrazeny poslední den kalendářního měsíce.
Dodávky přijaté od 16. do posledního dne kalendář, měsíce budou uhrazeny 15. dne následujícího měsíce. 
Dodávání vlákniny dle této smlouvy je považováno za opakované plnění ve smyslu par.21 odst.9 zákona 
235/2004 Sb.
Objednatel bude na základě převzetí vlákniny (přejímky) vystavovat faktury (daňové doklady) jménem 
dodavatele (par.28,odst.6 zák.č.235/04 Sb. o DPH). Dodavatel přijímá všechny objednatelem vystavené daňové 
doklady a bude je považovat zajím vystavené. Doklady budou číslovány vzestupně, samostatnou 
nepřerušovanou číselnou řadou. Dohodou stran bude mít daňový doklad elektronickou podobu. Objednatel i 
dodavatel souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
Dnem úhrady je den, kdy dojde k odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Odsouhlasení všech 
daňových dokladů (faktur) za dané období (pololetí) se provádí dle dohody na základě výzvy dodavatele. Za 
tento způsob fakturace poskytuje dodavatel slevu objednateli ve výši 3% z celkové ceny bez DPH.
Místně příslušný soud je obecný soud objednatele.
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Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48670.


