KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka §409-442
medzi
Predávajúcim:
Názov firmy:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
00316962
2020595049
VÚB, a.s. Martin
SK06 0200 0000 0000 1672 8362
a

Kupujúcim:
Názov firmy:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Dl Mihálik spol s r. o.
Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
36 393 011
SK 2020135370
VÚB banka
2796345256/0200
v

tomto

znení

1. Predmet zmluvy:
(uviesť druh, triedu, sortiment, rozmer a iné)
Predaj sortimentu ihličnatých priem, výrezov sm/jd, bo/sc v kôre III.A,B akosti v dĺžkach 3m
kupovanej podľa dohodnutých cien uvedených v bode č.5 tejto zmluvy.
■ ihlič. priem, výrezy triedy III. A,B akosti 15cm na tenšom konci
množstvo: 500,00m sm
množstvo: 0,00m bo
■ ihlič. vláknina SM/JD2 m v kôre od 8cm t.k. do 60cm h.k. podľa manipulácie
T

T

2. Termín plnenia:
Predmetom plnenia tejto kúpnej zmluvy je dodávka
v bode 1.

SM guľatiny, v kvalite dojednanej

3. Spôsob plnenia:
(uviesť druh tovaru a odberu, spôsob dopravy, nakládku a iné)
Dopravu z odvozného miesta zabezpečí kupujúci.

4. Preberanie tovaru a reklamácie:
Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať prevzaté množstvo a určenie kvality na základe
preberajúceho protokolu konečného odberateľa. Zisťovanie množstva a kvality prebehne
u konečného odberateľa.
5. Ceny, fakturácia, platby:
Cena sa stanovuje zmluvne dohodou pre objem hmoty cca 500m . Ceny sú uvedené
v prílohách č. 1 a č.2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje vyplatiť manipulačné náklady ( pilčík, hydraulická ruka na
manipuláciu, vagónovanie) vo výške 9€/m3.
Ihlič. priem, výrezy III. A B smrek/borovica v kôre
cena určená konečným odberateľom cca
Ihlič. vláknina sm/jd v kôre
cena je určená podľa cenníka Štátnych lesov SR vo výške 28€/m3.
Zmluvné strany sa dohodli na priamej platbe alebo fakturácii. Predávajúci vystaví zálohovú
faktúru vo výške 25000€ ( 50€/m3) , ktorá bude slúžiť ako zábezpeka na úhradu dodávaného
dreva. K vysporiadaniu zálohovej faktúry dôjde, t.j. za dodané drevo. Za dodané drevo
dodávateľ vystaví faktúru bezodkladne - najneskôr do 3 dní od prijatia preberajúceho
protokolu kupujúceho. Potvrdenie - preberací protokol, kupujúci doloží v písomnej forme
konečného odberateľa. Vystavená faktúra za dodané drevo je splatná do 14 dní.
6. Platnosť zmluvy:
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom zverejnenia na webovom sídle mesta Turany.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka § 411
a 442.
Zmeny a doplnky možno vykonať len dohodou vyjadrenou v doplnku tejto zmluvy.
7. Iné dojednania:
Kupujúci berie na vedomie, že mesto Turany sú povinnou osobou v zmysle §2 odst. 3 zákona
č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, súhlasí, že informácia
o uzavretí tejto zmluvy bude zverejnená na webovej stránke mesta Turany.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom výtlačku.
----- ">

V Turanoch,

b ? f#

Za kupujúcu stranu:

Za predávajúcu stranu:

Dl Mihálik, spol. s r. o.

Mesto Turany - zastúpené Ing. M.
Blahušiakom

