Zmluva zverejnená dňa 1. 7. 2019

Kontrakt č. NO000127 na dodávku dreva zo dňa 1.7.2019
I.

Predávajúci:

Obchodné meno:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

IČO:

47332638

Sídlo:

Orechová 2884/8, 085 01, Bardejov

Registrácia:

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vl.č.: 28448/P

Zast.:

Ing. Vladimír Zoľák, konateľ

IČDPH: SK2023830281

(ďalej len „Predávajúci“)
II. Kupujúci:
Obchodné meno:

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

IČO:

36406317

Sídlo:

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Registrácia:

OR OS Žilina, odd. Sa, vl. č. 10355/L

Zast.:

Ing. Luděk Heralt, Ph.D., predseda predstavenstva

IČ DPH: SK2020125217

Ing. Martin Húska, člen predstavenstva
(ďalej len „Kupujúci“)
VEC: Kupujúci si na základe tohto Kontraktu č. NO000127 na dodávku dreva zo dňa 1.7.2019 (ďalej len Kontrakt č.
NO000127 alebo len „Kontrakt“) objednáva u Predávajúceho dodávku tovaru – dreva za nasledovných podmienok:
1.1.

Začiatok účinnosti kontraktu: 1.7.2019
Koniec účinnosti kontraktu: 30.9.2019

1.2. Podmienky dodania:
Dodacie podmienky: FCA /Incoterms 2010/ naložený dopravný prostriedok na exped. mieste Predávajúceho
alebo na inom mieste, ktoré určil Kupujúci v čl. 1.5 (nakladacie stanice), pričom Predávajúci zodpovedá za
nakládku bez ohľadu na to, či dochádza k dodávke tovaru v jeho objekte alebo na inom mieste.
1.3. Miesto dodania: Mondi SCP, a.s.,Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok / OU Vláknitá linka – Drevosklad
1.4. Predmet, množstvo a cenové podmienky kontraktu:
Sortiment
List.vláknina Isk BK,BR,HB,JS,JH
List.vláknina V.tr.I.sk. BK
List.vláknina V.tr.I.sk. BR
List.vláknina V.tr.I.sk. HB
List.vláknina V.tr.I.sk. JH
List.vláknina V.tr.I.sk. JS
List.vláknina IIsk AG,CR,DB
List.vláknina V.tr.II.sk. AG
List.vláknina V.tr.II.sk. CR
List.vláknina V.tr.II.sk. DB
List.vláknina IIIsk BH,CS,GJ,JL,OS,TD,VR
List.vláknina V.tr.III.sk. BH
List.vláknina V.tr.III.sk. CS
List.vláknina V.tr.III.sk. GJ
List.vláknina V.tr.III.sk. JL
List.vláknina V.tr.III.sk. OS
List.vláknina V.tr.III.sk. TD
List.vláknina V.tr.III.sk. VR
List.net.výr. Isk BK,BR,HB,JH,JS
List.net.výr. I.sk. BK
List.net.výr. I.sk. BR

Množstvo Jednotková cena
1,000
40,50 €/M3
40,50 €/M3
40,50 €/M3
40,50 €/M3
40,50 €/M3
1,000
37,50 €/M3
37,50 €/M3
37,50 €/M3
50,000
26,00 €/M3
26,00 €/M3
26,00 €/M3
26,00 €/M3
26,00 €/M3
26,00 €/M3
26,00 €/M3
200,000
45,50 €/M3
45,50 €/M3

Príplatok Bonus/Malus [€/M3]
1,00
2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

List.vláknina V.tr.III.sk. VR
List.net.výr. Isk BK,BR,HB,JH,JS
List.net.výr. I.sk. BK
List.net.výr. I.sk. BR
List.net.výr. I.sk. HB
List.net.výr. I.sk. JH
List.net.výr. I.sk. JS
List.net.výr. IIsk AG,CR,DB
List.net.výr. II.sk. AG
List.net.výr. II.sk. CR
List.net.výr. II.sk. DB
1.5.

26,00 €/M3
200,000
45,50
45,50
45,50
45,50
45,50

1,00

2,00

1,00

2,00

€/M3
€/M3
€/M3
€/M3
€/M3

1,000
45,50 €/M3
45,50 €/M3
45,50 €/M3

Vyplácanie bonusov a príplatkov:
Ak Predávajúci nesplní nižšie uvedené podmienky pre vyplatenie bonusu za dodávky dreva, tak nemá nárok na
bonus za splnenie zmluvného objemu dodávok dreva a Kupujúci mu uhradí len vyššie uvedené základné
(jednotkové) ceny podľa jednotlivých sortimentov.
Podmienky pre vyplatenie príplatkov a bonusu za splnenie zmluvného objemu dodávok dreva:
Bonus bude vyplatený po skončení obdobia za dodávky dreva podľa nižšie uvedených podmienok a zároveň
dodania dreva z nakladacích staníc, ktoré sú súčasťou Prílohy č.1 vo WLS.
Príplatok za dodávky listnatého dreva bude fakturovaný priamo k jednotlivým plneniam.
Bonus za dodávky listnatého dreva v sortimente LVD a LPV bude vyplatený za každý dodaný m3, ale len v
prípade splnenia zmluvného objemu dodávok listnatého dreva za jednotlivé skupiny a zároveň splnenia dodávok
LVD.
Bonus za splnenie zmluvného objemu dodávok sortimentu LNV I.sk. a II.sk. bude vyplatený len v prípade dodania
celkového objemu LNV.
LOGISTICKÝ PRÍPLATOK: Kupujúci poskytne predávajúcemu logistický príplatok osobitne za každú dodávku, tzn.
za každý v Mondi SCP, a.s., prebratý m3 listnatej drevnej hmoty. Výška logistického príplatku je uvedená v
Prílohe č.1, ktorá je súčasťou detailu tejto nákupnej objednávky vo WLS, po splnení nasledujúcich podmienok:
Príplatok pre dodávky železničnou dopravou (jedna dodávka =jeden železničný vozeň):
• len za vozeň v ktorom bude naložené minimálne 25t dreva prebratého v MSCP Ružomberok
• osobitne za vozeň naložený od 25t do 35t a osobitne za vozeň naložený nad 35t dreva prebratého v Mondi
SCP a.s., a to podľa pravidiel uvedených v Prílohe č.1, ktorá je súčasťou detailu tohto kontraktu vo WLS.
Príplatky budú uplatňované podľa príslušného váhového rozpätia dodávky a nakladacej stanice VLAK.
Príplatok pre dodávky automobilovou dopravou (jedna dodávka =jedno auto).
Príplatky budú uplatňované v zmysle Prílohy č.1, ktorá je súčasťou detailu tohto kontraktu v o W L S p o d ľ a
nakladacej stanice AUTO.

1.6.

Príplatok za nakládku do vagóna:
Kupujúci poskytne Predávajúcemu príplatok k cene listnatého dreva za nakládku do vagónov vo výške 2,00 €/m3.
Nakládka do vagónov s uplatnením príplatku musí byť písomne povolená regionálnym nákupcom Kupujúceho 
Peter Bujňaček. V prípade, že dodávky budú realizované železničnou prepravou z verejných nakladacích koľají,
náklady na pristavenie vagóna hradí Kupujúci. Ostatné náklady súvisiace s nakládkou vagónov (pobyty nad rámec
24 hod. a pod.) má právo Kupujúci faktúrovať Predávajúcemu.

1.7.

Rozpis dodávok objednaných objemov na jednotlivé mesiace:
Rovnomerne počas mesiacov júl / august / september. Kupujúci si vyhradzuje právo na reguláciu dodávok (denná
/ týždenná / mesačná báza) podľa jeho aktuálnych technických možností.

1.8.

TechnickoPreberacie a Obchodne podmienky kupujúceho:
Súčasťou tohto Kontraktu, ale aj celého záväzkovoprávneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim sú platné
Technicko  preberacie podmienky Kupujúceho (ďalej len „Technicko  preberacie podmienky“) a Obchodné
podmienky Kupujúceho, zverejnené na internetovej stránke Kupujúceho http://www.slovwood.sk. Predávajúci
vyhlasuje a podpisom tohto Kontraktu potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s ustanoveniami Technicko 
preberacích podmienok, ako aj s ustanoveniami Obchodných podmienok, že s nimi bezvýhradne súhlasí a z toho
dôvodu sa ich zaväzuje dodržiavať. Obchodné a Technicko  preberacie podmienky Kupujúceho sú
Predávajúcemu kedykoľvek prístupné prostredníctvom internetovej stránky http://www.slovwood.sk, s čím
Predávajúci bezvýhradne súhlasí. Predávajúci súhlasí s postupom v rámci ktorého ho Kupujúci písomne upozorní
na všetky zmeny v Obchodných podmienkach, resp. v Technicko  preberacích podmienkach, ktoré budú včas
zverejnené na webovej stránke Kupujúceho http://www.slovwood.sk. Ak sa Predávajúci do 15 dní od doručenia
oznámenia o novom znení Obchodných podmienok a/alebo Technicko  preberacích podmienok k ich zmene
nevyjadrí, platí, že nemá výhrady a všetky zmeny v nich akceptuje a že nová verzia Obchodných podmienok
a/alebo Technicko  preberacích podmienok je pre neho v plnej miere záväzná.

1.9.

Predávajúci podpisom tohto Kontraktu osobitne potvrdzuje, že je oboznámený s Technicko  preberacími
podmienkami, konkrétne so špecifikáciou, že je povinný nakladať drevo v kvalite guľatina a listnaté netriedené
výrezy do klanicových vozňov podľa špecifikácie uvedenej v Technicko  preberacích podmienkach.

a/alebo Technicko  preberacích podmienok je pre neho v plnej miere záväzná.
1.9.

Predávajúci podpisom tohto Kontraktu osobitne potvrdzuje, že je oboznámený s Technicko  preberacími
podmienkami, konkrétne so špecifikáciou, že je povinný nakladať drevo v kvalite guľatina a listnaté netriedené
výrezy do klanicových vozňov podľa špecifikácie uvedenej v Technicko  preberacích podmienkach.

1.10.

Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s., uverejnenou na
internetovej stránke spoločnosti (http://www.slovwood.sk/) a vyhlasuje, že s ňou súhlasí a bude ju dodržiavať a
podporovať. Predávajúci zároveň vyhlasuje a garantuje, že dodávaná drevná surovina nepochádza
z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby, nie je zaťažená žiadnymi bremenami ani právom
tretích osôb a pochádza zo Slovenskej republiky.
Predávajúci taktiež vyhlasuje a garantuje, že neuvádza nelegálne vyťaženú drevnú surovinu na trh; uplatňuje pri
uvádzaní drevnej suroviny na trh náležitú starostlivosť prostredníctvom systému náležitej starostlivosti; udržiava
a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti ktorý používa (s výnimkou prípadov, keď používa systém
náležitej starostlivosti vytvorený monitorovacou organizáciou).
Predávajúci súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle § 72 ods. 4 a 5 zákona č.222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a príslušného ustanovenia tohto Kontraktu na emailovú
adresu: info@mlbardejov.sk.

1.11.

Ak sa má podľa tejto zmluvy doručovať písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa táto písomnosť za
doručenú dňom jej doručenia na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve (alebo inú adresu, ktorú má zmluvná
strana zapísanú v príslušnom obchodnom alebo inom registri ako sídlo) alebo na inú adresu včas oznámenú
druhej zmluvnej strane. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznámiť zmenu adresy sídla
spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí zásielku doručiť alebo druhá
zmluvná strana zásielku z akýchkoľvek dôvodov neprevezme alebo odmietne prevziať, považuje sa za doručenú
uplynutím lehoty piatich dní odo dňa jej podania na poštovú alebo inú prepravu.
Predávajúci je povinný odovzdať na poštovú prepravu alebo Kupujúcemu inak doručiť Predávajúcim kompletne
podpísaný Kontrakt bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti, je Kupujúci
oprávnený nevyplatiť Predávajúcemu bonusy dohodnuté podľa bodu 1.5; v takomto prípade zaplatí Kupujúci
Predávajúcemu len základnú (jednotkovú) cenu dodanej drevnej hmoty zníženú o prípadné reklamačné zrážky.

1.12.

Ďalšie dojednania zmluvných strán k tomuto Kontraktu (objednávke) sú obsahom buď Rámcovej zmluvy a/alebo
Obchodných a Technicko preberacích podmienok.

1.13.

Kupujúci si vyhradzuje právo organizovať prepravu pomocou WLS  logistického software Kupujúceho prístupného
Predávajúcemu na www.slovwood.sk.

1.14.

Pravidlá pre príjem drevnej hmoty:
V období od 02.09.2019 do 22.09.2019 je plánovaná technická odstávka drevoskladu, kedy budú obmedzené
dodávky do miesta plnenia. O podrobnostiach obmedzení dodávok drevnej hmoty bude Predávajúci informovaný
prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti “www.slovwood.sk” min. 7 dní vopred, s čím Predávajúci súhlasí.

V Ružomberku, dňa 1.7.2019
Kupujúci:
SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
Zast.:

Ing.Luděk Heralt, Ph.D.

Ing.Martin Húska

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

Predávajúci:
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.


Zast.:
Ing. Vladimír Zoľák, konateľ

