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Zmluva zverejnená

les «• émvo •» feioitwsa

dňa 1. 4. 2014

Kontrakt č. 4700002870 na dodávku listnatého dreva
zo dňa 01,04.2014

I. Predávajúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zast.:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
47332638
SK2023830281
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Obchodný register Okresného súdu Prešov, OddieľSro, vl.č.:28448/P
Ing. Vladimír Zoľák

Číslo dodávateľa:
Čiastkový sortiment:

136573
WSKP3V

(ďalej len „Predávajúci")

II. Kupujúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zast.:

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
36 406 317
SK 2020125217
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
OR OS Žilina, odd. Sa, vl. č. 10355/L
Ing. Ludék Heralt, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Martin Húska, člen predstavenstva

(ďalej len „Kupujúci")

VEG:

Kupujúci si na základe tohto Kontraktu č. 4700002870 na dodávku listnatého dreva zo dňa
01.04.2014 (ďalej len Kontrakt č. 4700002870 alebo len „Kontrakt") objednáva u Predávajúceho
dodávku tovaru - listnatého dreva za nasledovných podmienok:

1.1.

ZAČIATOK ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 01.04.2014
KONIEC ÚČINNOSTI KONTRAKTU: 30.06.2014

1.2.

DODACIE PODMIENKY:

1.3.

M I E S T O PLNENIA:

F C A naložený dopravný prostriedok na expedičnom
Predávajúceho podľa Incoterms 2010
Mondi

SCP,

mieste

a.s.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
BU- Vláknitá linka - Drevosklad
1.4.

PREDMET, MNOŽSTVO, CENA A PARITA KONTRAKTU:

LVD l.sk. bk,jh,js,hb,br
LVD ll.sk. db,gr,ag
LVD lll.sk. td,os,vr,jl,bh,cs
LPV bk,jh,js,hb,db,cr,ag,br

50

50

m3
m3
m3
m3

34
33
25
40

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

FCA
FCA
FCA
FCA

1.5.

BONUS, NAKLADACIE STANICE, TYP DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU, PRÍPLATKY

1.5.1.

Bonus v 2. Q 2014 za splnenie zmluvného objemu dodávok listnatého dreva pre jednotlivé
sortimenty drevnej hmoty z nakladacích staníc:
Nakladacie stanice:
Auto:
Bardejov
Vlak:
BONUS ZA SPLNENIE ZMLUVNÉHO OBJEMU
DODÁVOK LISTNATÉHO DREVA:

LVD l.sk. bk,jh,js,hb,br
LVD ll.sk. db,gr,ag
LVD lll.sk. td,os,vr,jl,bh,cs
LPV hk.ih.is.hh.db,cr,ag,br

0,5
0
0
0,5
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Ak Predávajúci nesplní kvartálny zmluvný objem dodávok listnatého vlákninového dreva t.j. objem 50
m3, tak Kupujúci neprizná Predávajúcemu bonus za splnenie zmluvného objemu a Predávajúcemu
uhradí len základné ceny podľa hore uvedených sortimentov.
f
2.

Kupujúci poskytne Predávajúcemu príplatok k cene listnatého dreva za nakládku do vagónov.
Nakládka do vagónov s uplatnením prirážky musí byť písomne povolená regionálnym nákupcom
Kupujúceho.
PRÍPLATOK:

PERCENTUÁLNY ROZPIS
SORTIMENT OBJEDNANÝ:

Listnaté drevo

2

DODÁVOK

Apríl
35%

OBJEDNANÝCH

€/m3

OBJEMOV

NA

Máj
30%

MESIACE

ŠTVRŤROKA,

AK

JE

UVEDENÝ

Jún
35%

TECHNICKO-PREBEREACIE A OBCHODNÉ PODMIENKY KUPUJÚCEHO:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Kontraktu (objednávky), ale aj celého záväzkovo-právneho 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. V prípade, ak Predávajúci v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia o zmene Obchodných
podmienok a/alebo Technicko-preberacích podmienok oznámi svoje výhrady, zostávajú v platnosti
v t o m čase platné a účinné Obchodné podmienky a/alebo Technicko-preberacie podmienky, a to až
do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci podpisom tohto Kontraktu osobitne potvrdzuje, že je oboznámený sTechnickopreberacími podmienkami, konkrétne so špecifikáciou, že je povinný nakladať drevo v kvalite guľatina
a listnaté netriedené výrezy do klanicových vozňov typu:
Res - prednostne so zosilnenými klanicami a bez bočníc (číselný rad 3946); v prípade, že vozeň
má bočnice, je potrebné ich sklopiť minimálne v strede figúry. Na upevnenie nákladu sa nesmie
používať drôt, nakládka do Líškovej má výnimku na stredové viazanie.
Sps, Laas alebo Roos.
Vozne je potrebné objednávať podľa železničného prepravného poriadku (ŽPP) najneskôr 3 dni pred
zamýšľaným dňom nakládky. V prípade, že z dôvodu nedostatku klanicových vozňov na nakládku
dodávateľ použije vysokostenný vozeň typu Eas alebo Eanos, je povinný priložiť k nákladnému listu
objednávku potvrdzujúcu objednanie klanicových vozňov ako primárnych, potvrdenú príslušnou
železničnou stanicou.
Pri použití iného vagóna ako je uvedené vyššie môže byť dodávka v kvalite listnatá guľatina
alebo listnaté netriedené výrezy preradená do LVD (listnaté vlákninové d r e v o ) !
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NÁHRADA ŠKODY:

V prípade, že Kupujúci v dobe po skončení 2. Q 2014 zistí, že dodávka tovaru nezodpovedala
špecifikáciám tovaru ustanoveným v tomto Kontrakte (objednávke), a/alebo platným Technickopreberacím podmienkam, a/alebo platným Obchodným podmienkam - s ktorými je Predávajúci riadne
oboznámený, vznikne Kupujúcemu voči Predávajúcemu nárok na náhradu škody a to v t á k o m
rozsahu, aký bude zodpovedať rozdielu vzniknutému odpočítaním skutočnej ceny jednotlivých
dodávok (zistenej Kupujúcim) od ceny dodávok zaplatenej Kupujúcim Predávajúcemu v tomto kvartáli.
Nárok na náhradu škody si Kupujúci uplatní u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo
takýto rozdiel zistí a to písomnou výzvou spolu s jeho písomným vyčíslením.
Kupujúci je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Predávajúcemu vzniknuté na základe
takéhoto uplatnenia si nároku na náhradu škody. V prípade, že nedôjde k jednostrannému započítaniu
pohľadávok, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu do 30 dní od doručenia
výzvy Kupujúceho na náhradu takejto škody.
1.11. Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s.,
uverejnenou
na
internetovej
stránke
spoločnosti
SLOVWOOD
Ružomberok,
a.s.
(http://www.slovwood.sk/) a vyhlasuje, že sa 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, n i e j e zaťažená žiadnymi bremenami
ani právom tretích osôb a pochádza zo Slovenskej republiky.
1.12. Predávajúci súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z.
a príslušného ustanovenia tohto Kontraktu (objednávky) na emailovú adresu: info@mlbardejov.sk
1.13. 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

1.14.

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

1.15.

Kupujúci si vyhradzuje právo organizovať prepravu pomocou WLS - Jogistického software Kupujúceho
prístupného predávajúcemu na www.slovwood.sk.

1.16.

NESPLNENIE POVINNOSTI ODOSLAŤ PODPÍSANÝ KONTRAKT:

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 1.4; v takomto prípade zaplatí Kupujúci Predávajúcemu len základnú
cenu dodanej drevnej hmoty zníženú o prípadné reklamačné zrážky.

1.17.

PRAVIDLÁ PRE PRÍJEM DREVNEJ HMOTY:

V priebehu mesiaca máj 2014 je plánovaná servisná odstávka Mondi SCP (DREVOSKLADU), a to
v trvaní 5 dní.
V tomto období nebude Mondi SCP (DREVOSKLAD) prijímať LVD, LPV, LNV kratšie ako 4m a drevo
s priemerom nad 60 cm (nadrozmer) a bude obmedzená vlaková doprava.
Ostatné dodávky budú prijímané bez obmedzenia.
O tomto obmedzení bude dodávateľ informovaný prostredníctvom www.slovwood.sk min. 14 dní
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V prípade zmien príjmu drevnej hmoty
www.slovwood.sk, s čím Predávajúci súhlasí.

bude

Predávajúci

informovaný

prostredníctvom

V Ružomberku, dňa 01.04.2014

Kupujúci:
SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

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

Zast.:

Zast.:

Ing. Vladimír Zoľák

Ing. Ludék Heralt Ph.D.
Predseda predstavenstva

Ing. Martin Húska
Člen predstavenstva
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