
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na dodávky drevnej energetickej štiepky (zostatková energetická biomasa) pre Mondi SCP, a.s. 

1. Identifikácia predkladateľa výzvy: 

Názov:  SLOVWOOD Ružomberok, a.s. 

Ulica: Tatranská cesta 3, 034 17  Ružomberok 

IČO: 36 406 317 

IČ DPH: SK2020125217 

 

Kontaktná osoba: 

Martina Jurčová, technicko-administratívny pracovník 

e-mail: martina.jurcova@mondigroup.com 

tel.: 044 / 436 2893 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom obstarávania je drevná energetická štiepka (zostatková energetická biomasa) v celkovom 

objeme cca 8 000 ton/kvartál. 

 

2.1 MJ: LUTRO TONA 

2.2 Kvalitatívne podmienky:  

druh štiepok: zmesné štiepky  

rozmery štiepky: 5 - 50 mm 

do 15 % podielu frakcie do 5 mm a nad 50 mm 

vlhkosť: do 50 %  

ostatné kvalitatívne znaky v zmysle STN 48 0057 a STN 48 0058 

 UPOZORNENIE: 

Drevné štiepky nesmú byť vyrobené z vlákniny alebo dreva vhodného na ďalšie priemyselné 

spracovanie v zmysle  STN 48 0055 a STN 48 0056. 

Drevné štiepky nesmú pochádzať z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby 

a nesmú byť zaťažené žiadnymi bremenami ani právom tretích osôb. 

2.3 Vyhodnocovanie kvality: 

- V prípade dodania tovaru vlhkosti do 50% vrátane platí základná jednotková cena.  

- V prípade dodania tovaru vlhkosti vyššej ako 50% sa cena znižuje o 1,5 EUR za každé započaté 1% 

vlhkosti u jednotlivých dodávok. 

 

3. Miesto dodania: 

Parita FCA: potrebné uviesť miesto nakládky, prípadne GPS súradnice, KÚ 

  

4. Termín dodávok: 

1.jún 2022 - 30.september 2022 

 

5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

- elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 

- poštou na adresu: SLOVWOOD Ružomberok, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 



 

 

 

6. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

- Cena 

- Kvalita 

- Splatnosť 

- Objem 

- Lokalita – odvozné miesto  

- Referencie, stabilita dodávok 

 
7. Obsah cenovej ponuky:  

Do cenovej ponuky je potrebné uviesť: 

(pre body 7.1-7.9 vyplňte Formulár na vypracovanie cenovej ponuky_III.Q_2021) 

 

7.1 Dodávateľ: obchodný názov spoločnosti 

 kontaktná osoba, IČO, DIČ / IČ DPH 

7.2 Cena: €/ t bez DPH  

7.3 Splatnosť: 30,60,90 dní príp. iná 

7.4 Termín dodávok: jún 2022 - september 2022 

7.5 Odvozné miesto: lokalita (napr. kat. územie a pod.) 

  vlastnícky vzťah k hmote 

7.6 Objem a harmonogram dodávok: po mesiacoch / týždňoch 

7.7 Dodaciu podmienku: Incoterms 2010 

7.8 Typ dopravy: LKW Walking floor (posuvná podlaha); resp. prepravný kontajner,   

  názov prepravcu; príp. ŠPZ vozidiel 

7.9 Platnosť ponuky: dátum dokedy je ponuka platná 

7.10. Iné: Každý z predkladateľov musí predložiť referencie o dodávkach  

energetickej štiepky výrobcom tepla, alebo elektriky v rokoch 2019, 

2020, 2021 s uvedením množstiev a odberateľov formou Čestného 

vyhlásenia. 

Upozorňujeme dodávateľov, že v zmysle novelizovaného zákona č. 309/2009 Z.z. musí byť na každom 

dodacom/súhlasnom liste uvedený pôvod biomasy. V prípade chýbajúcich údajov môže byť takáto  

dodávka odmietnutá pre nesplnenie si zákonných povinností. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky je možné predkladať len v písomnej forme do 27.05.2022 spôsobmi uvedenými v bode 5. 

 

9. Termín vyhodnotenia ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené do 31.05.2022. 

 
10. Dôležité informácie: 

Vybraní dodávatelia budú včas informovaní o ďalšom postupe, riadení a spracovaní dodávok. 

 

V Ružomberku  20.05.2022 

  

 Ing. Dušan Buda 

             Manažér obchodu s biomasou  

            SLOVWOOD Ružomberok, a.s.  


