CENOVÁ PONUKA
Na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa)
pre Mondi SCP, a.s. v období apríl – jún 2021

Kupujúci
Obchodný názov:

SLOVWOOD Ružomberok, a.s.

Adresa:

Tatranská cesta 3, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

IČO:

36 406 317

DIČ / IČ DPH:

SK2020125217

Dodávateľ
Obchodný názov:
Kontaktná osoba /
kontaktné údaje:
IČO:
DIČ / IČ DPH:

Dodacia podmienka:
(označte vhodnú dodaciu podmienku,
v prípade FCA, EXW doplňte údaje)

Dodacia
podmienka
DAP
(dodané na miesto
vrátane dopravy)
FCA
(naložený dopravný
prostriedok-prepravu
štiepky hradí
odberateľ)
EXW
(nehrúbie vhodné na
zoštiepkovanie,
štiepkovanie
a prepravu hradí
odberateľ)

Miesto dodania
Areál Mondi SCP, a.s., vstup č.4, BU Drevosklad,
034 17 Ružomberok, Slovenská Republika
Uveďte miesto nakládky, príp. GPS súradnice, KU:

Uveďte miesto štiepkovania, GPS súradnice, KU:

Kvalita hmoty:
(uveďte kvalitu ponúkanej hmoty)

Cena €/t bez DPH:
Cena €/t bez DPH:

Splatnosť:
(30, 60, 90 dní, resp. iná)

Obdobie platnosti ceny:

Termín dodávok a
harmonogram:

apríl 2021

máj 2021

jún 2021

(uveďte objem pre jednotlivé obdobie,
na ktoré predkladáte cenovú ponuku)

Odvozné miesto:

Vlastnícky vzťah k hmote:

Uveďte (WF, KT):

Názov dopravcu
(resp. evidenčné číslo/čísla LKW):

Odvozné miesto:
uveďte lokalitu
(napr. kat. územie a pod.) a vlastnícky
vzťah k hmote na OM
* v prípade potreby doplňte riadky

WF - posuvná podlaha, KT - kontajner

Typ dopravy:
* v prípade potreby doplňte riadky

Platnosť ponuky:
(uveďte, dokedy je ponuka platná):
Iné:

Každý z predkladateľov musí predložiť referencie o dodávkach energetickej štiepky výrobcom tepla alebo elektriky
v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 s uvedením množstiev a odberateľov formou Čestného prehlásenia.

V ______________________ dňa:_______________

_________________________________
pečiatka, podpis dodávateľa

Dodávateľ:

(vypíšte hlavičku)

V _____________________ dňa:____________

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
O dodávkach energetickej štiepky výrobcom tepla, alebo elektriky v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020:
Rok

Odberateľ

Dodaný objem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

_________________________________
Pečiatka, podpis dodávateľa

