Zmluva zverejnena
dna 11. 6. 2014

KUPNÍ SMLOUVA č. A112/2Q/2014
uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR,
v platném znění
Smluvní strany:
Mestské lesy Bardejov s.r.o.
sídlo: Štefánikova 786, PSČ 085 01 Bardejov, Slovensko
IČ: 47332638
zapsaná: Okresný súd Prešov, odd. Sro ,vložka č. 28448/P
zastoupená: Ing. Vladimír Zoľák
DIČ: SK 2023830281
bankovní spojení: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2929897346/1100
telefon:905786937, e-mail: vladimir.zolak@mlbardeiov.sk
dále jen prodávající na straně jedné,
a
DYAS Slovakia, s.r.o.
sídlo: Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 44081511, DIČ: SK 2022586159,
E-mail: dyas@dyas.eu
Společnost je zapsaná v OR OS v Bratislave, oddíl Sro, vložka 51482/B, www.dyas.eu
zastoupená : Ing. Janem Václavíkem, jednatelem společnosti
telefon:+420 603 802 200, fax: 572 591 439,e-mail: vaclavik@dyas.eu
dále jen kupující na straně druhé,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
kupní

smlouvu:

I.
Předmět plnění
1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu dříví v množství a dle sortimentní specifikace uvedené
níže v tabulce dle bodu 1.2. a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto dříví. Přesné
množství dříví, které je prodávající povinen podle této smlouvy dodat kupujícímu, bude určeno
kupujícím s tím, že kupující není oprávněn požadovat dodání většího množství dříví než je
uvedeno níže v tabulce dle bodu 1.2. Kupující se zavazuje dodané dříví převzít a zaplatit za ně
dohodnutou kupní cenu.
1.2 Množství kulatiny na 2. - 3.Q 2014
Dřevina

BK

a)

měsíc

min. množství (m3)

Červen

20

Červenec

20

Srpen

20

Září

20

celkem za kvartál
(m3)

80

obchodní množství kulatiny zajistí prodávající, přejímku zajistí kupující

1.3 Jakost dříví, provedení a obal:
Technické podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a tvoří přílohu č. 1. Poměr kvalit u dřeviny
BK - Jakost Dl cca 5 %, jakost D2 cca 55%, jakost D3 cca 25 %, jakost D4 a PV cca 15% celkového
objemu dodaného dříví.
1.4 Prodávající se výslovně zavazuje, že dříví, které bude dodáno na základě této smlouvy, bude
vytěžené a získané v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
II.
Kupní cena, platební podmínky
2.1 Kupní cena

2.1.1. Ceník v Euro
Sortiment

Cena v € bez DPH /m3

BK třída-D1 ( 4 . tl.st.)

118

BK třída - D1( 5.+ tl. st.)

128

BK třída - D 2 + ( 3 . tl. st.)

78

BK třída - D2+ (4. tl.st.)

82

BK třída - D2+(5.+tl. st.)

86

BK t ř í d a - D 2 ( 3. tl.st.)

72

BK třída - D2 (4. tl.st.)

76

BK třída - D2 (5.+ tl. st.)

80

BK třída - D3 (3 tl. st.)

64

BK třída-D3 (4. tl.st.)

67

BK třída - D3 (5 + tl. st.)

70

2.1.2 Odběratel si dále vyhrazuje právo měnit ceny i v průběhu kvartálu, po předchozím včasném
upozornění dodavatele.
2.2 Dohodnuté ceny jsou stanoveny DDU (dle INCOTERMS 2000) Uherský Ostroh.
2.3 Splatnost kupní ceny je 60 dní po vystavení daňového dokladu, který je vystaven po přejímce
hmoty. Fakturace proběhne nejpozději do 15 dnů od data expedice. Dnem zdanitelného plnění se
rozumí den přejímky na odvozním místě. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny
nebo její části má prodávající právo požadovat na něm smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% za
každý započatý den prodlení.
2.4 Daňové doklady budou vystaveny do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění doručovány na
korespondenční adresu odběratele.
2.5 Kupující je oprávněn provést sdruženou úhradu více daňových dokladů v jednom bankovním
převodu s tím, že o této souborné platbě informuje prodávajícího emailem v den úhrady dokladů
s uvedením variabilních symbolů, jednotlivých částek faktur a popřípadě slev, celkové částky
kupní ceny případné slevy.

2.6 Smluvní strany si dohodly úhradu bankovních poplatků tak, že poplatky na straně prodávajícího
platí prodávající a poplatky na straně kupujícího platí kupující.
III.
Dodání zboží, převzetí zboží, doprava
3.1 Dříví bude odesláno konečnému příjemci, jímž je:
Obchodní firma/obchodní jméno/název: DYAS.EU , a.s.
Sídlo: Uherský Ostroh, Veselská 384, PSČ: 687 24
IČ: 27117651
DIČ: CZ27117651

3.2 Způsob dodání: silniční nákladní
DYAS.EU,a.s., Uherský Ostroh

dopravou

nebo

vagónem

stanice

určení

provozovna

3.3 Dopravu zajišťuje a hradí prodávající
3.4 Místem přejímky - tj. předání a převzetí zboží - odvozní místo
3.5 Způsob přejímky: fyzická.
3.6 Osoba provádějící přejímku: kupující
3.7 Doba vykládky v provozovně DYAS:
-

nákladní auta bez ruky 6:00 až 17:00 hod. v pracovní dny

-

nákladní auta s rukou 6:00 až 17:00 hod. v pracovní dny

-

vagóny budou vykládány v den přistavení na vlastní vlečku

IV.
Doba plnění
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou - od 1.6. 2014 do 30.9. 2014.
4.2 Prodávající má právo dohodnout s kupujícím náhradní termín plnění v případě působení vyšší
moci, tj. zejména požár, kalamita, válečný stav apod., nebo v případě nezaviněné dodatečné
nemožnosti plnění na straně prodávajícího.
V.
Přechod nebezpečí škody na zboží
5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího,
nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující
poruší smlouvu tím, že zboží řádně nepřevezme.

VI.
Reklamace a vady zboží
6.1 Povinnost reklamovat množství (ks) zboží má kupující při dodání zboží, u reklamace objemu (m3)
zboží je to do dvou pracovních dní po dodání. Kvalitativní reklamace (zjevné vady) je možná do 5
dnů po dodání zboží. Vady je povinen kupující reklamovat písemně u prodávajícího s popisem
vady a zboží zvlášť uložit a nezaměnitelně označit.
Za skryté vady (jedná se o výskyt kovových částic), které nejsou zřejmé při odběru, zodpovídá
prodávající.

6.2 Hmota musí být připravena na odvozním místě tak, aby bylo možno kvalitativně zhodnotit
jednotlivé kmeny v celé délce a po obvodu. Hmota musí být přejímána v kůře. Veškeré výřezy
(zboží), které jsou zasílány kupujícímu, musí být zkontrolovány přejímačem prodávajícího a
označeny, V opačném případě nebude zásilka od dopravce kupujícím převzata a bude zaslána
obratem zpět prodávajícímu na jeho náklady.
6.3 Reklamace je včasná, pokud dojde prodávajícímu (poštou, faxem, e-mailem) nejpozději do 5 dnů
po obdržení zboží. Prodávající zajistí vyslání odpovědného zástupce pro posouzení reklamace do
3 dnů po oznámení o reklamaci zboží. O výsledku reklamačního řízení bude sepsán protokol,
který bude podepsán odpovědnými pracovníky smluvních stran. Případné reklamace se vztahují
na jednotlivé dodané kusy, nikoliv na celé dodávky.
6.4 Veškerá dodávaná BK kulatina bude zajištěna S-háky nebo Styčníkovými deskami (min. 2 Ks
na oddenku a min. 1 Ks na čepu). V případě nedodržení vystaví kupující na nezajištěnou hmotu
reklamační protokol se srážkami 15€/m3. Při dodávkách nekontraktního dřiví (pod 5m délka
nebo nad 12m) vystaví kupující na hmotu reklamační protokol se srážkami 15€/m3, to neplatí,
pokud si kupující takovou hmotu prokazatelně objednal.
6.5 Kořenové náběhy - povoleny pouze 3 cm nad oblou plochu, jinak musí být odstraněny ne
bonifikovány. V případě nedodržení odstraní dodavatel do 3 prac. dnů, jinak vystaví kupující
reklamační protokol se srážkami 15€/m3.

VIL
Odstoupení od smlouvy
7.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neplnění dodávek ve sjednaných termínech
nebo také z důvodů vyšší moci, nezaviněné dodatečné nemožnosti odebrání zboží, požáru a
závažných technických nebo technologických problémů ve svém provozu. Odstoupení od smlouvy
zvýše uvedených důvodů nezakládá na straně prodávajícího důvod pro požadování náhrady za
ušlý zisk od kupujícího.
7.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana nedodrží podmínky této
smlouvy.
VIII.
Jiná ujednání
8.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí zboží, a to v
termínu vlastní dodávky zboží. Prodávají se zavazuje vyvinout maximální snahu nakoupit
předmětnou dření hmotu podle parametrů dle přílohy č. 1., která jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
8.2 Smluvní strany se dohodly, že za plnění kupujícího podle této smlouvy se považuje i plnění třetí
osobou vlastním jménem a na vlastní účet v souladu s touto smlouvou, pokud takové plnění bude
touto třetí osobou výslovně označeno jako plnění podle této smlouvy. Kupující se zavazuje sdělit
prodávajícímu písemně třetí osobu v dostatečném předstihu před první dodávkou.
8.3 Smluvní strany jsou povinny zachovávat důvěrnost obsahu této smlouvy, jakož i veškerých
informací, které si v souvislosti s naplňování této smlouvy vymění, či které jakýmkoli způsobem
v souvislosti s touto smlouvou přijmou.
Smluvní strany se zavazují použít informace přijaté v souvislosti s touto smlouvou výhradně
k plnění povinností vedoucích k naplnění účelu této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že
ony, ani osoby, které jsou s nimi přímo či nepřímo majetkově či personálně propojeny ani jejich
zástupci, zaměstnanci, zmocněnci, mandatáři nebo jiné osoby, které byly s přijatými informacemi
seznámeny, je nezpřístupní bez souhlasu obou smluvních stran žádné třetí osobě.

Povinnost mlčenlivosti jsou smluvní strany povinny dodržovat i po skončení doby trvání Smlouvy.
Smluvní strana, která povinnost mlčenlivosti poruší, je povinna zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 1,000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

8.4 Pokud bude dodávané dříví z certifikovaných zdrojů řetězce C - O - C (PEFC), bude tato
skutečnost uvedena na každé faktuře.
8.5 Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou
stvrzenou zástupci obou smluvních stran.

IX.
Závěrečná ujednání
9.1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9.2 Obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze
odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

písemnými

číslovanými

dodatky

9.3 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
9.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení, příloha číslo 1. je nedílnou součástí této smlouvy.
9.5 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

VUh.Ostrohu, dne 1.6. 2014

Příloha č. 1

Jakostní požadavky na překližkárenskou výrobu BK
Jakostní třída - DYAS 1 (D1)

Jakostní třída - DYAS 2 plus (D2+)

Jakostní třída-DYAS 2 (D2)

Jakostní třída - DYAS 3 (D3)

Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v
další části se dovoluje 1 zdravý suk do 2,5
cm na každý započatý metr délky, očka se
dovolují

Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v
další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5
cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se
suky neuvažují

Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké,
v další části se dovoluje 1 zdravý suk do
3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm
se suky neuvažují

Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v
další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5
cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se
suky neuvažují

dřeňové

dovolují se rovné do délky 1/10 tloušťky
čela

dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela

dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky
čela

dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela

odlupčivé

dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně

dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně

dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně

dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně

mrazové

nedovolují se

nedovolují se

nedovolují se

nedovolují se

výsušné

čelní nepronikající se dovolují bez omezení

čelní nepronikající se dovolují bez omezení

čelní nepronikající se dovolují bez
omezení

čelní nepronikající se dovolují bez omezení

Křivost
jednoduchá

dovoluje se do 2%

dovoluje se do 2%

dovoluje se do 2%

dovoluje se do 2%

Točitost

dovoluje se do 1 cm na 1 metr délky

Nepravé jádro

dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky
dovoluje se jen okrouhlé s příznaky
zbarvení do 1/3 tloušťky čela

dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky
dovoluje se jen okrouhlé s příznaky
zbarvení do 1/2 tloušťky čela

dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky

dovoluje zdravé okrouhlé s příznaky
zbarvení do 1/4 tloušťky čela

Zbarvení běli

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se jen okrouhlé s příznaky
zbarvení do 2/3 tloušťky čela
nedovoluje se

jádra

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

běli

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se jen povrchové

dovoluje se jen povrchové

dovoluje se jen povrchové

dovoluje se jen povrchové

IVlechanické
poškození
včetně výr.trhlin

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

Ostatní

nejmenší průměr čepu je 40 cm bez
kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m,
stoupání po 0,5 m, maximální průměr
oddenku 70 cm, ostatní vady zde
neuvedené se nedovolují

nejmenší průměr čepu je 30 cm bez
kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m,
stoupání po 0,5 m, maximální průměr
oddenku 70 cm, ostatní vady zde
neuvedené se nedovolují

nejmenší průměr čepu je 30 cm bez
kůry, min. délka 5 m, max.délka 10
m, stoupání po 0,5 m, maximální
průměr oddenku 70 cm, ostatní vady
zde neuvedené se nedovolují

nejmenší průměr čepu je 35 cm bez
kůry, min. délka 5 m, max.délka 10 m,
stoupání po 0,5 m, maximální průměr
oddenku 70 cm, ostatní vady zde
neuvedené se nedovolují

Rozsah vad
zdravé

suky

nezdravé
zarostlé

Trhliny

Hniloba

Zapaření
poškození
hmyzem

Dodatek k příloze č.1 :
Sdružené výřezy
V případě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, která musí být součástí kvartální smlouvy, je možné
nakupovat i sdružené kvality v jednom kmeni. Jako sdružené výřezy je možné nakupovat pouze
kvality D l , D2 a D3.
Základní požadavky:
•
•
•
•

minimální délka sdruženého výřezu musí být 8m
délka jakosti D1 a D2 ve sdruženém výřezu musí být min. 5m
v cennějším výřezu se nedovolují středové bonifikace
lze kombinovat všechny 3 jakosti (D1, D2 a D3)

U dříví, které bude obsahovat mízu a jeho kůra se bude snadno odlupovat, může odběratel
rozhodnout ( požadovat) snížení ceny až o 15% ze základní kupní ceny. Totéž se týká dříví,které
obsahuje výsušné trhliny na povrchu a je již bez kůry.

Příloha č. 2

Čestné prohlášení
Dodavatel:
Mestské lesy Bardejov s.r.o.
sídlo: Štefánikova 786, PSČ 085 01 Bardejov, Slovensko
IČ: 47332638
zapsaná: Okresný súd Prešov, odd. Sro ,vložka č. 28448/P
zastoupená: Ing. Vladimír Zoľák
DIČ: SK 2023830281
bankovní spojení: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2929897346/1100
telefon:905786937, e-mail: vladimír.zolak@mlbardeiov.sk

podle nejlepšího vědomí prohlašuje, že surovina dodávaná ode dne 1.6.2014
do dne 31.12.2014
firmě DYAS Slovakia, s.r.o. nepochází z kontroverzních zdrojů ve smyslu definice
aktuálního vydání směrnice CFCS 1004. Tedy nepochází z nelegální těžby, jako
např. z těžby v lesních oblastech z těžbou přísně zakázanou zákonem, nebo kde je
plánován zákonný zákaz těžby a nepochází z oblastí oficiálně zveřejněných vládními
orgány.
Dřevní surovina, která je předmětem této dodávky není zatížena žádnými právními
břemeny, či právy třetích osob a byla vytěžena výhradně na území
SR...
v
souladu s platnými předpisy.
V případě, že kupující vyhodnotí některé dodávky jako "vysoce" rizikové,
dodavatel zabezpečí organizaci potřebné informace k identifikaci místa původu
dřevní suroviny a celého dodavatelského řetězce, který se vztahuje k vysoce rizikové
dodávce. Dále v případě takto hodnocených dodávek dodavatel umožní kupujícímu
vykonat kontrolu činnosti dodavatele druhou nebo třetí stranou jako i kontrolu činnosti
předchozích dodavatelů v řetězci.

