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Tento materiál obsahuje informácie, ktoré nie sú určené k zverejneniu mimo spoločnosti Slovwood Ružomberok, a.s.(ďalej 

len „Slovwood“). Zadanie nesmie byť kopírované ani ako celok, ani čiastočne a nesmie byť využívané k účelom, ktoré 

nesúvisia s vypracovaním ponuky bez písomného súhlasu zástupcu firmy Slovwood. Oslovené  spoločnosti môžu 

poskytovať informácie uvedené v tomto materiáli v rozsahu potrebnom len tým zamestnancom, ktorí sa budú podieľať na 

vypracovaní ponuky. 

1. Cieľ projektu 
Hlavným cieľom projektu je  
- zvýšenie objemu dreva dovezeného do Mondi SCP (ďalej „MSCP“) železničnou dopravou 
- optimalizácia ceny prepravy dreva autami do MSCP a optimalizácia služieb spojených s prepravou (ďalej 
„služby“) 
- výber konkrétneho dopravcu  na konkrétnu oblasť odvozu – stabilizácia odvozu dreva 
- obojstranná garancia objemu dopráv 

 

2. Popis súčasného stavu         

   
- Za prepravu a služby platí Slovwood dopravným spoločnostiam podľa cien uvedených vo WLS (logistický 

software firmy Slovwood) pri akceptácii konkrétnej prepravy dreva. 

3. Popis požiadaviek  

3.1.  Základné požiadavky 
- Dopravca zabezpečí služby a prepravu dreva za ponúknutú cenu prepravy podľa ponúknutej mesačnej 

kapacity prepravy počas celého  obdobia od 1.7.2021 do 31.3.2022 a to vozidlami s aktuálne platnou 
permanentnou priepustkou do areálu MSCP. Slovwood si vyhradzuje právo zmeniť cenu prepravy dreva 
podľa aktuálne platnej Rámcovej zmluvy o preprave dreva (v prípade významných zmien faktorov 
ovplyvňujúcich cenu prepravy dreva). 

- Dopravca zabezpečí prepravu dreva podľa aktuálnych požiadaviek dodávateľa dreva do MSCP (miesto 
naloženia, množstvo, kvalita, termín). 
 

3.2.  Doba trvania Rámcovej zmluvy o preprave dreva (prípadne jej doplnku)  
- V prípade dohody o cene prepravy dreva a vyhradenia miest odvozu pre konkrétnu dopravnú spoločnosť 

zmluvné strany uzavrú doplnok k Rámcovej zmluve na obdobie od 1.7.2021 do max. 31.3.2022. 
- Predpokladaný termín začiatku platnosti zmenenej ceny prepravy dreva - v prípade nevyhradenia miest 

odvozu pre konkrétnu dopravnú spoločnosť od 1.7.2021. 

3.3.  Fakturácia:  
Fakturácia ceny za prepravu dreva a služby poskytované dopravcom na základe Rámcovej zmluvy 
o preprave dreva a jej dodatkov sa bude uskutočňovať dvakrát mesačne. Lehota splatnosti faktúr bude 
minimálne 30 dní od jej vystavenia, pričom termíny platobných behov Slovwood Ružomberok, a.s. sú  
tretieho (3.) a osemnásteho (18.) dňa každého kalendárneho mesiaca. 

 
 
 
 
 
 



 

4. Ponuka 

4.1. Komunikácia 
Poskytovanie bližších informácií k projektu sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronickej pošty.  
 
Zodpovedná osoba objednávateľa:  
 
Ing. Bartolomej Kameník, 
e-mail: bartolomej.kamenik@mondigroup.com 

tel.: + 421 910 555 939 
 
Ing. Katarína Slašťanová 
e-mail: katarina.slastanova@mondigroup.com 

tel.: + 421 44 436 28 63 
 

4.2. Požiadavka na obsah a štruktúru ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
4.2.1. Identifikáciu uchádzača 
4.2.2. Kontakty na zodpovedné osoby uchádzača  
4.2.3. Cenová časť 

 
4.2.3.1. Cena prepravy dreva v €/t z expedičných skladov (ES) Lesov Slovenskej 

republiky (LSR) do MSCP. 
4.2.3.2. Cena prepravy dreva v €/t z vybraných slovenských odvozných miest (OM) do 

MSCP (Pre výber odvozných miest platí že v mesiacoch január-december 2020 
bolo dovezených viac ako 1000m3 dreva). 

4.2.3.3. Cena prepravy dreva v €/t z ES LSR a z OM LSR na sklad MSCP vo Veľkých 
Kozmálovciach 

4.2.3.4. Ponuka ceny za služby spojené s prepravou dreva v €/m3 (nakládka áut, zvoz 
a vagónovanie). 

4.2.3.5. Mesačná kapacita odvozu z jednotlivých ES a vybraných OM v období 1.7.2021 
- 31.3. 2022 
 

4.3. Zasielanie cenových ponúk 

Cenové ponuky musia byť doručené v elektronickej forme do 23.6.2021 na všetky nasledovné mailové 
adresy: 

  

jan.kutnik@mondigroup.com 

katarina.slastanova@mondigroup.com  

bartolomej.kamenik@mondigroup.com 

4.4. Vyhodnotenie ponúk 
 

Kritéria vyhodnocovania ponúk: 
- Cena prepravy dreva a služieb 
- Profesionalita, referencie poskytovania služieb, interné hodnotenie dopravnej spoločnosti 

 
Slovwood Ružomberok, a.s. si vyhradzuje právo nevybrať ponuku uchádzača, výsledky výberového 
konania neuplatniť, alebo výberové konanie zrušiť. Náklady spojené s prípravou ponuky nebudú 
účastníkovi výberového konania refundované. 
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5. Časový plán 

5.1.     Dodanie ponúk 
Udalosť Dátum  

Odoslanie Požiadavky na cenovú ponuku potenciálnym dopravcom 16.6.2021 

Uzatvorenie prijímania ponúk a zahájenie ich posudzovania 23.6.2021 * 

Poznámka*: Ponuky dodané po uvedenom termíne nebudú zohľadnené.  

5.2.      Predpokladaný harmonogram projektu 
Postupnosť projektu  Dátum 

Krok 1 – Posúdenie ponúk a výber dodávateľa do 28.6.2021 

Krok 3 – Finalizácia doplnku zmluvy s vybraným dodávateľom do 29.6.2021  

Krok 4 – Podpis doplnku zmluvy  do 30.6.2021 

Krok 5 – Ukončenie projektu do 1.7.2021 

 

 

 

 

 

6. Prílohy 
 

Príloha č.1 – ponuka cien za prepravu dreva do MSCP 

 

 

 


