Zmluva zverejnena dna 12. 2. 2014

Kúpna zmluva þ. 12/2014
uzatvorená podĐa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
medzi
Zmluvné strany:
1. Predávajúcim :
Sídlo:
v zastúpení :
IýO :
DIý:
Iý DPH:
Bankové spojenie :
Zapísaný:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Ing. Vladimír ZoĐák – konateĐ
47 332 638
2023830281
SK2023830281
Tatra banka, a.s., þ. ú.: 2929897346/1100
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel Sro, Vložka þíslo 28448/P, deĖ zápisu 07.08.2013

.
( ćalej „predávajúci“ )
a
2. Kupujúcim :
Sídlo :
Zastúpený :
IýO :
DIý
Iý DPH :
Bankové spojenie:
Zapísaný :

FORMAT – PM, s.r.o.
Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Pavol Moravec - konateĐ
36 616 605
2022216834
SK2022216834
VÚB a.s., þ. ú.: 2188841651/0200
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel Sro, Vložka þíslo 17564/P, deĖ zápisu 01.07.2006

( ćalej „kupujúci“ )
I.
Základné ustanovenia
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodaĢ kupujúcemu tovar vymedzený v þl. II. tejto
zmluvy do lehoty uvedenej v þl. III. tejto zmluvy a previesĢ na neho vlastnícke právo na tento
tovar a kupujúci sa zaväzuje tento tovar kúpiĢ. Kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani
nespĎĖa podmienky na vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzaĢ kúpnu
cenu uvedenú v þl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v þl. V. tejto zmluvy. Zmluva
obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledujúceho tovaru (sortimentov surového
dreva) vymedzeného v Prílohe þíslo 1 a ćalších prílohách, ktoré sú neoddeliteĐnou
súþasĢou tejto zmluvy:
2. Kupujúci prehlasuje, že súhlasí s nižšie uvedenými STN a spolu so vzájomne
odsúhlasenými technickými špecifikáciami je uzrozumený a v plnom rozsahu s nimi
súhlasí.
a) Na zisĢovanie objemu guĐatiny sa použije STN 480009 – „TabuĐky objemu
guĐatiny bez kôry podĐa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
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b) Meranie guĐatiny a výrezov sa vykoná podĐa STN 480050 – „Surové drevo –
základné a spoloþné ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. V hrúbkovom stupni
je stredný priemer uvádzaný s kôrou .
c) Kvalitatívne a technické podmienky sa budú posudzovaĢ podĐa „Technických
podmienok pre dodávky ihliþnatého a listnatého dreva spoloþnosti Mestské lesy
Bardejov, s.r.o. platné od 01.01.2014“, ktoré kupujúci prevezme pri podpise
zmluvy.
d) Iné dohodnuté podmienky v Prílohe þ.1 a ćalších prílohách.
III.
ýas a miesto plnenia.
Prechod nebezpeþenstva škody na tovare

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu urþitú so zaþiatkom plnenia dĖom úþinnosti tejto
zmluvy a s ukonþením dĖa 31.12.2014. Kupujúci sa zaväzuje v tomto þase
rovnomerne a priebežne odoberaĢ drevnú hmotu.
2. Miestom plnenia sú: miesta predaja - OM dodávateĐa.
3. Nebezpeþenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia
odovzdaním tovaru prvému prepravcovi alebo odovzdaním tovaru v mieste plnenia
kupujúcemu, resp. jeho splnomocnenej osobe.
4. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpeþenstva na
kupujúceho, nemá vplyv na povinnosĢ kupujúceho zaplatiĢ kúpnu cenu, len keby ku
škode na tovare došlo v dôsledku zavineného porušenia povinností predávajúceho.

IV.
Kúpna cena
1. Za dodanie tovaru uvedeného v þl. II. sa kupujúci zaväzuje zaplatiĢ nižšie uvedenú

kúpnu cenu podĐa Prílohy þ.1 tejto zmluvy ako cena bez DPH v €/m3. Kúpna cena
predmetu tejto kúpnej zmluvy sa zjednáva dohodou a je urþená hodnotou cenovej
jednotky tovaru ako cena dohodou s odkazom na zákon þ. 18/1996 Zb. o cenách §3 –
dohadovanie ceny. K cenám bude úþtovaná daĖ z pridanej hodnoty v zmysle zákona
NR SR þ. 222/2004 Z. z. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov.

2. Odoberaný sortiment a cena je uvedená v Prílohe þ.1 a ćalších prílohách, ktoré sú
neoddeliteĐnou súþasĢou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

1. Úhradu za predaný tovar vykoná kupujúci zálohovou platbou, prípadne priamym
vkladom v deĖ odberu na úþet spoloþnosti a predloží potvrdenie banky o vklade
hotovosti. Vlastnícke právo k predanému surovému drevu prechádza na kupujúceho
dĖom, keć je úhrada v plnej výške uhradená v prospech ML Bardejov, s. r.o.

VI.
Kvalita tovaru. Reklamácie chýb dreva.

1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude
vykazovaĢ kvalitu dohodnutú v þl. II., bod 2 tejto zmluvy.
2. Predávajúci neruþí za chyby, ktoré vzniknú na tovare v þase prechodu a po prechode
nebezpeþenstva škody na kupujúceho.
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3. Chyby dreva a nedorobky existujúce na tovare pred prechodom nebezpeþenstva
škody môže kupujúci písomne reklamovaĢ takto:
¾ Chyby kvantitatívne a chyby zistené vizuálnou kontrolou v lehote do 48 hodín
od dodania tovaru.
¾ neuplatnenie nároku z titulu chybného plnenia v dohodnutej lehote má za
následok zánik práva z tohto titulu.
4. Kupujúci svoje právo z titulu chybného plnenia si uplatĖuje písomne a vo svojej
reklamácii uvedie:
¾ þíslo kúpnej zmluvy
¾ þíslo dodacieho listu a dátum dodania tovaru
¾ druh tovaru
¾ popis chýb na dodanom tovare
¾ množstvo chybného tovaru
¾ svoj nárok z titulu chybného plnenia
5. Kupujúci je povinný chybný tovar uložiĢ osobitne a vyzvaĢ predávajúceho na
prerokovanie reklamácie. Predávajúci je povinný zúþastniĢ sa reklamaþného konania
v lehote do 7 dní odo dĖa doruþenia reklamácie, resp. v tomto þase oznámiĢ
kupujúcemu svoje stanovisko.
6. Predávajúci nezodpovedá za skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zrejmé pri zatriećovaní
do akostnej triedy vonkajšou prehliadkou v dobe expedície tovaru.
VII.
Iné dohodnuté podmienky
1. Prepravné doklady (dodací list, odvozný lístok, preukaz o pôvode tovaru), vzĢahujúce
sa k predmetu plnenia budú zo strany predávajúceho vyhotovené a zaslané
kupujúcemu v deĖ vyexpedovania tovaru.
2. Zmeny zmluvne dohodnutých podmienok možno upraviĢ po dohode strán a to
dodatkom k tejto kúpnej zmluve výhradne písomnou formou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoĐvek korešpondencia (oznámenia, výzvy,
upovedomenia atć.) podĐa tejto zmluvy sa bude uskutoþĖovaĢ len v písomnej alebo
e-mailovej forme na doleuvedené adresy, resp. faxové þísla a že aj preukázateĐné
odopretie prevzatia, resp. neprevzatie akejkoĐvek písomnosti jednej zo zmluvných
strán urþenej druhej zmluvnej strane má úþinky doruþenia takejto písomnosti. Za
úþelom vyhnutia sa akýmkoĐvek prípadným nedorozumeniam strany udávajú svoje
adresy na doruþovanie písomností a iné kontakty a na komunikáciu za jednotlivé
strany sú oprávnené aj tieto osoby, urþené zmluvnými stranami:
Obchodné meno predávajúceho: Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
Adresa: Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Osoby oprávnené na komunikáciu:
Tel: + 421 54/756 26 28
1. Ing. Vladimír ZoĐák , MT: 0903 991 125, e-mail: vladimir.zolak@mlbardejov.sk
2. Ing. Mikuláš Zelem , MT: 0905 786 937, e-mail: mikulas.zelem@mlbardejov.sk
Obchodné meno kupujúceho: FORMAT – PM, s.r.o.
Adresa: Priemyselná 3767 14, 085 01 Bardejov
e-mail: info@formatpm.sk
Osoby oprávnené na komunikáciu:
1. Pavol Moravec,
MT: 0903 910 697

4. V prípade požiadavky kupujúceho o doþasné prerušenie dodávok tovaru je možné len
na základe písomnej dohody, ale aj plnenie dodávky menšieho množstva zo strany
predávajúceho je možné len na základe písomnej dohody.
¾ Dodávky drevnej hmoty budú realizované rovnomerne a priebežne.
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¾ V prípade neodobratia drevnej hmoty v potvrdenom objeme zo strany kupujúceho,
si môže predávajúci uplatniĢ vzniknutú škodu, ktorou je spravidla strata, ktorá mu
vznikla na tomto tovare realizovaním náhradného predaja.
5. V zmysle úplného znenia zákona NR SR o bezpeþnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov þ. 124/2006 Z. z., § 6 ods. 6 predávajúci je
povinný staraĢ sa o bezpeþnosĢ ochranu zdravia u všetkých osôb, ktoré sú s jeho
vedomím v jeho priestoroch.
Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že pri uzatváraní zmluvy dostal potrebné
informácie a pokyny na zaistenie bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre
priestory predávajúceho, bol oboznámený so zásadami bezpeþnej práce, so zásadami
ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpeþného správania na pracovisku
predávajúceho, bezpeþnostnými pracovnými postupmi, vyskytujúcimi sa
predvídateĐnými nebezpeþenstvami, ich úþinkami na zdravie a ochranou proti nim,
o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj v prípade záchranných prác a evakuácie, že im porozumel a bude sa
nimi riadiĢ a dodržiavaĢ ich.
6. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavaĢ požiarny poriadok pracoviska platný pre pracoviská
s miestami so zvýšeným nebezpeþenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeĐný a trvalo
prístupný všetkým zamestnancom i osobám, ktoré sú s jeho vedomím v jeho
priestoroch v zmysle vyhlášky MV SR þ. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov, hlavne dodržiavaĢ zákaz fajþenia, zákaz manipulácie
s otvoreným ohĖom, dodržiavaĢ príkazy a zákazy platné pre priestory predávajúceho.
7. Dodržiavanie bezpeþnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa
vzĢahuje aj na subdodávateĐov kupujúceho.
VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Predávajúci prehlasuje dodržanie platobnej podmienky za podstatnú náležitosĢ
zmluvy.
2. Predávajúci nie je povinný dodaĢ množstvo, o ktoré krátil dodávky, ak nebude písomne
dohodnuté nieþo iné.

3. Zmluva nadobúda platnosĢ dĖom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany s obsahom zmluvy súhlasia, þo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Zmluva bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach, priþom jedno vyhotovenie dostane
kupujúci a jedno predávajúci.

V Bardejove, dĖa 11.02.2014
Kupujúci:
.......................................................
Pavol Moravec
konateĐ

Predávajúci:
...............................................
Ing. Vladimír ZoĐák
konateĐ
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Príloha č. 1 (neoddeliteľná súčasť - Kúpna zmluva č. 12 /2014)

Východiskom tejto prílohy o cene je Cenník surového dreva v € / m3 (bez DPH), ďalej
Technické podmienky ihličnatého a listnatého dreva pre Mestské lesy Bardejov, s. r. o. platné
od 1.1.2014 a stanovené parametre odberateľa.
Odberateľom je požadovaná ihličnatá guľatina nad 45 cm priemeru na tenšom konci, výber
ihličnatej guľatiny v akostnej triede III. A, III.B a III. C. Odenkovú - spodnú časť kmeňa
odberateľ vylučuje. Odvoz zabezpečí predávajúci. Preprava bude hradená odberateľom.
Dohodnutá cena bude fakturovaná ML Bardejov na odvozných miestach ML Bardejov, s. r. o.,
v takejto cene:

Trieda akostí III. A, III. B, III. C - výber JD /sort. 131,132,133/

-

80,- € / m3

V Bardejove, 12.2.2014

Kupujúci:

Predávajúci:

Firma FORMÁT - PM, s. r. o.

Ing. Vladimír Z O Ľ Á K

Konateľ Pavol Moravec

