Zmluva zverejená
d?a 2. 4. 2014

Predávajúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČDPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpená :

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
47332638
SK2023830281
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro, vl.č.:28448/P
Ing. Vladimír Zoľák

Kód predávajúceho:
PSK16
(ďalej len „predávajúci")
Kupujúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpená :
(ďalej len „kupujúci")

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
36 406 317
SK 2020125217
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
OR OS Žilina, odd. Sa, vl. č. 10355/L
Ing. Ludék Heralt, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Martin Húska, člen predstavenstva

VEC:
Objednávka tovaru (kontrakt č.

4700003008

zo dňa

0 1 . 04. 2 0 1 4 )

Kupujúci si objednáva u predávajúceho dodávku tovaru za nasledovných podmienok:
1.1.

ZAČIATOK ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4
KONIEC ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

DODACIE PODMIENKY:

FCA drevo naložené na dopravnom prostriedku,
podľa Inoterms 2010

1.2.

Platobné podmienky:

Do 30 dní. Bez zrážky

1.3.

MIESTO PLNENIA:

Biocel Paskov

1.4.

PREDMET, MNOŽSTVO, CENA A PARITA KONTRAKTU:

IVDsm, jd
1.5.

200 m3

PERCENTUÁLNY ROZPIS DODÁVOK OBJEDNANÝCH
ŠTVRŤROKA, AK JE UVEDENÝ SORTIMENT OBJEDNANÝ:
Ihličnaté drevo:

apríl
10%

máj
40%

30
OBJEMOV

€/m3

NA

MESIACE

jún
50%

1.6.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu (objednávky), ale aj celého záväzko - právneho
vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, sú Obchodné podmienky pre dodávky mimo MSCP,
zverejnené na internetovej stránke kupujúceho http://www.slovwood.sk. Predávajúci vyhlasuje
a podpisom tohto kontraktu (objednávky) potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s obsahom
Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP, že s nimi bezvýhradne súhlasí a zaväzuje
sa ich dodržiavať.

1.7.

Predávajúci podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že sa oboznámil s Technickými
podmienkami pre dodávky vlákninového dreva pre kupujúceho platné v Bioceli Paskov (ďalej
len TPP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu (objednávky), že s nimi súhlasí
a že sú pre neho záväzné.

1.8.

Predávajúci podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že súhlasí, že ho kupujúci písomnou formou
upozorní na všetky zmeny v Obchodných podmienkach pre dodávky mimo MSCP, ktoré budú
zverejnené na webovej stránke kupujúceho http://www.slovwood.sk. Ak sa predávajúci do 15
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dni od doručenia oznámenia o novom znení Obchodných podmienok pre dodávky mimo
MSCP k ich zmene nevyjadrí, platí, že nemá výhrady a všetky zmeny v nich akceptuje a že
nová verzia Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP je pre neho v plnej miere
záväzná. V prípade, ak predávajúci v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o zmene
Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP oznámi svoje výhrady, zostávajú
v platnosti v tom čase platné a účinné Obchodné podmienky pre dodávky mimo MSCP, a to
až do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Predávajúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOVWOOD
Ružomberok, a.s., taktiež uverejnenou na internetovej stránke spoločnosti SLOVWOOD
Ružomberok, a.s. (http://www.slovwood.sk/) a vyhlasuje, že sa s ňou oboznámil a súhlasí
s ňou. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že dodávaná drevná surovina nepochádza
z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby, nie je zaťažená žiadnymi
bremenami ani právom tretích osôb.
Kupujúci si vyhradzuje právo regulovať množstvo dodávok drevnej hmoty v sortimentoch
objednaných týmto kontraktom (objednávkou) podľa aktuálnej potreby.
Kupujúci je oprávnený vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 7 dní
a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia výpovede predávajúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že reklamačné zrážky, resp. reklamácie, sa považujú za spôsob
určovania kúpnej ceny dohodnutý medzi zmluvnými stranami a nie za uplatňovanie si nárokov
zvád plnenia.
Ďalšie dojednania zmluvných strán k tomuto kontraktu (objednávke) sú obsahom buď
Rámcovej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP a TPP, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu (objednávky).
Ďalšie dojednania:
Číslo objednávky musí byť uvedené na faktúre a všetkých dokumentoch vzťahujúcich sa
k objednávke (dodací list atď). Dodávateľská faktúra musí obsahovať číslo kontraktu
(objednávky). Faktúry bez takéhoto údaja budú vrátené ako neúplné.
Hlásenie o dodávkach, ktoré bude kupujúci vystavovať spravidla po dekádach, nie je možné
vystaviť bez kópií dodacieho listu, CIM alebo CMR s označeným číslom vagóna/auta, do
ktorého bolo drevo naložené! Predávajúci je tieto doklady povinný doručiť kupujúcemu
najneskôr do 5 pracovných dní od nakládky.
Predávajúci je povinný do nákladného listu (kolónka č.1) zapísať kód predávajúceho uvedený
v hlavičke tejto zmluvy.
Dodávky môžu prebiehať od 1. do 25. dňa v každom mesiaci.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto objednávky budú na prepočet atrotony na meter
kubický používať nasledovné koeficienty: smrek, jedľa 0,445.
, dňa 01.04.2014

Za predávajúceho:
V mene:

Za kupujúceho:
V mene:

Ing. Vladimír Zoľák

Ing. Martin Húska
Člen predstavenstva
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