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Podmienky obchodnej stratégie

• Cieľom je : Priama kooperácia a podpora

•
•

tuzemských strategických spracovateľov s
jasnými preberacími podmienkami v kvalite a
kvantite
Podpora spracovateľských spoločností pred
obchodnými spoločnosťami
Odberateľ s ročnou zmluvou = strategický odberateľ
je nadradený v časovom aj objemovom plnení
kvartálnemu odberateľovi

Trvanie zmluvy a výpovedná lehota pri centrálnych
zmluvách:
A. 1 Ročná zmluva (KDZ) – 3 mesiace výpovedná
lehota
B. Q.( kvartálna) zmluva
•

Cena všetkých sortimentov a materiálov vychádza z
aktuálneho kvartálneho cenníka LPM Ulič, š.p.

•

Odberateľ je povinný akceptovať externý a interný
audit a prípadnú certifikáciu súvisiacu s
predmetom zmluvy.

• Vedenie podniku prioritne uzavrie odberateľskú zmluvu ak :
1.

Prevádzka odberateľa je umiestnená v málo rozvinutom okrese (zák. č.
336/2016 Z. z.),
2. Odberateľovi bol schválený investičný stimul na základe uznesenia Vlády SR
3. Cena sortimentu je vyššia ako stanovená štvrťročná cenníková cena aj s
prihliadnutím na paritu miesta nakládky pre odberateľa,
4. Jedná sa o partnera s osobitým zreteľom a verejným záujmom, s podporou a
prihliadnutím na objektívne možnosti alternatívnych zdrojov.
Základné kritériá odberateľa (kupujúceho):
•

•
•
•
•
•
•
•

Finančné poistenie pohľadávky, prípadne banková zábezpeka na celý objem a dĺžku
kontraktu podľa rovnomerne odoberaného objemu
prípadne zálohová platba do 100% výšky odobratého materiálu
- všetky náklady s tým spojené ( poistenie a zábezpeku) znáša odberateľ.
Pri predaji dreva na chemické spracovanie je pomer LVD 50% a LPV 50%.
Pri prípadnom predaji dreva do zahraničia vždy s jasným cieľovým spracovateľom musí
odberateľ deklarovať, že odobratá drevná hmota bola exportovaná v zmysle aktuálne
platnej legislatívy
Odberateľ musí mať oprávnenie s nakladaním v zmluve deklarovanej hmoty (materiálu).
Kupovaná alebo odoberaná biomasa musí byť vyrábaná z materiálu v zmysle platnej STN
a jej cena zohľadňuje všetky aktuálne výrobné a logistické náklady.
Zmena majiteľa u odberateľa je dôvodom na okamžitú výpoveď zmluvy.
Každý z odberateľov drevnej hmoty a biomasy s ročným obratom nad 60 tis. € musí byť
registrovaný partner verejného sektora (RPVS)
Subjekt nemá žiadne záväzky voči akejkoľvek štátnej organizácií

