Lesná oblasť
Výšková zóna
Množstvo buk

=
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13 Malé Karpaty
2,3
140000 ks

Požiadavky pre sadenice
Kvalitatívne parametre sadbového materiálu
Výška nadzemnej časti od 25cm -do 35 cm
Priemer koreňového krčku - minimálne 3 mm
Vek a spôsob pestovania pre sadenice zo semenárskej oblasti:
Vek sadenice min. 2/0
Spôsob pestovania = škôlkované a lebo podrezávané
Priebežná nadzemná časť
Iné požiadavky na kvalitu - v súlade s technickou normou 482211 Pestovanie lesov, Semenáčiky a sadenice lesných drevín

nr,
Kúpna cena
l.

Predávajúci predáva kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu:

Názov položky
Buk lesný
Dub zimný
Smerkovac opadavý
Cena celkom s DPH

Počet kusov

Cena za l kus
bez DPH

140000
26250
8750

0,115
0,090
0,100

Cena celkom
bez DPH
16 100,00
2362,50
875,00

Cena celkom
vrátane DPH
19320,00
2835,00
l 050,00
23205,00

III.
Platobné podmienky
l.

2.
3.
4.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho prevodným príkazom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ bude tovar dodávaný po častiach, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru na každú dodávku samostatne.
Banka predávajúceho a číslo jeho účtu, na ktorý bude prevodný príkaz adresovaný, sú uvedené
v záhlaví tejto zmluvy.
Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu a musí byť doručená na adresu sídla kupujúceho.
V pochybnostiach sa má zato, že faktúra bola doručená na tretí deň po odoslaní.
Podkladom na vystavenie faktúry je preberací protokol.
IV.
Osobitné dojednania

l.
2.

"J.

4.
5.
6.

Predávajúci je pri odovzdaní tovaru povinný kupujúcemu odovzdať doklady preukazujúce pôvod
tovaru.
Kupujúci je oprávnený žiadať dodanie tovaru aj po častiach, ktoré s predávajúcim vopred dohodne.
Predávajúci je povinný dodávku tovaru kupujúcemu oznámiť vopred a kupujúci mu pri oznámení
určí miesto plnenia. Miesto plnenia bude vždy katastrálne územie Modra, kupujúci určí iba presné
miesto.
Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom
v mieste plnenia, ktoré určí kupujúci.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, rovnako ako aj ostatné účinky dodanie
tovaru, dodaním tovaru predávajúcim kupujúcemu.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia tejto zmluvy vedel,
alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

Kúpna zmluva
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