
Predávajúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČDPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpená:

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Obchodné meno:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpená:

(ďalej len "kupujúci")
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Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
31620531
SK2020476535
J. Král'a 14, 96001 Zvolen
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica; odd.: Sro, vložka č.:2383/S
Ing. Milan Golis

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
36406317
SK 2020125217
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
OR OS Žilina, odd. Sa, vl. Č. 10355/L
Ing. Ludek Heralt, Ph.D., predseda predstavenstva
Ing. Martin Húska, člen predstavenstva

VEC:
Kontrakt č. 4700002453 zo dňa 01.10.2013

Kupujúci si objednáva u predávajúceho dodávku tovaru za nasledovných podmienok:

1.1. ZAČiATOKÚČiNNOSTIKONTRAKTU:01.10.2013
KONIECÚČiNNOSTIKONTRAKTU:31.12.2013

1.2. DODACIEPODMIENKY: FCA naložený dopravný prostriedok na expedičnom mieste
predávajúceho podľa Incoterms 2010

1.3. MIESTOPLNENIA: Mondi SCP, a.s.,
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
BU- Vláknitá linka - Drevosklad

1.4. PREDMET,MNOŽSTVO,CENAA PARITAKONTRAKTU:

LVD I.sk. bk,jh,js,hb,br
LVD II.sk. db,gr,ag
LVD IIl.sk. td,os,vr,jl,bh,cs
LPV bk,jh,js,hb,db,cr,ag,br
LPV III.B bk
List.netriedené výrezy I.sk, bk,jh,js,hb,br
List.netriedené výrezy II.sk. ag,cr,db

m3
m3
m3
m3

20 m3
60 m3

m3

34 €/m3 FCA
34 €/m3 FCA
25 €/m3 FCA
40 €/m3 FCA
46 €/m3 FCA

37,5 €/m3 FCA
37,5 €1m3 FCA

dodávok listnatého dreva pre jednotlivé-+ Bonus v 4.Q 2013 za splnenie zmluvného objemu
sortimenty drevnej hmoty z nakladacích staníc:

Bonus:
LVD I.sk. bk,jh,js,hb,br
LVD II.sk. db,gr,ag
LVD IIl.sk. td,os,vr,jl,bh,cs
LPV bk,jh,js,hb,db,cr,ag,br
LPV III.B bk

o €1m3
O €1m3
O €1m3
O €1m3
4 €1m3

Nakladacie stanice:
Auto: Zvolen, Bacurov
Vlak:
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-+ Bonus 4,5 €/m3, za splnenie zmluvného objemu dodávok drevín v sortimente listnaté netriedené
výrezy v 4.Q 2013, t.j. za splnenie objemu 60 m3, na toto celé dodané množstvo listnatých
netriedených výrezov.

1.5. PERCENTUÁLNY ROZPIS DODÁVOK OBJEDNANÝCH OBJEMOV NA MESIACE
ŠTVRŤROKA, AK JE UyEDENÝ SORTIMENT OBJEDNANÝ:

Listnaté drevo:
Október

35%
November

35%
December

30%

1.6. Kupujúci poskytne predávajúcemu príplatok 2 €/m3 k cene listnatého dreva za naklád ku
listnatého dreva do vagónov. Nakládka do vagónov s uplatnením prirážky musí byť povolená
regionálnym nákupcom kupujúceho.

1.7. Súčasťou tohto kontraktu (objednávky), ale aj celého záväzko - právneho vzťahu medzi kupujúcim
a predávajúcim sú Technicko - preberacie podmienky kupujúceho a Obchodné podmienky
kupujúceho, zverejnené na internetovej stránke kupujúceho hUp://www.slovwood.sk. Predávajúci
vyhlasuje a podpisom tohto kontraktu potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s obsahom Technicko-
preberacími podmienkami, ako aj s Obchodnými podmienkami, že s nimi bezvýhradne súhlasí
a z toho dôvodu sa ich zaväzuje dodržiavať.
Obchodné a Technicko-preberacie podmienky kupujúceho sú predávajúcemu kedykol'vek 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 hUp://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 tom čase platné a účinné Obchodné podmienky a/alebo Technicko-preberacie podmienky, a to až
do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.8. 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 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, naklád ka do Liskovej 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 naklád ku
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 drevo) !

1.9. Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s.,
uverejnenou na internetovej stránke spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
(hUp://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, nie je zaťažená žiadnymi bremenami
ani právom tretích osôb a pochádza zo Slovenskej republiky.

1.10. Predávajúci súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z.
a príslušného ustanovenia tohto kontraktu (objednávky) na emailovúadresu:zubcak@lpmzvolen.sk

1.11. Ďalšie dojednania zmluvných strán k tomuto kontraktu (objednávke) sú obsahom buď Rámcovej
zmluvv azalebo Obchodných a Technicko-preberacích podmienok, ktoré sú súčasťou tohto kontraktu
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(objednávky).

1.12. Pravidlá pre príjem drevnej hmoty:

-> Príjem ihličnatej drevnej hmoty v termíne od 20.10.2013 prebieha podl'a platného
harmonogramu, a to v dňoch pondelok, streda a piatok v štandardných časoch.

V prípade zmien bude Predávajúci informovaný prostredníctvom www.slovwood.sk

V Ružomberku, dňa 01.10.2013

Za kupujúceho:
V mene:

lo av/eu J/, fO,/J2/~, .. . . 'LelIly podnIk mesta Zvoles, s.r.o.
Za predávajúceho: J.~l·a 14,96001 Zl'oJCD
V mene: ID II 6205)1 ""ď1j<

,. DPH: !!K2M0.fP 6~3!

-~-----Ing. Milan GolisIng. Ludek Hera!) Ph.D.
Predseda p~d~éWenstv::o

Ing. Martin Húska
Člen predstavenstva

slovwood
SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

Tatranská cesta 3, 03417 Ružomberok
IČ03G40Sa17 IČ OPH;SIQ020125211, e,OR: 10355/1.
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