
2. Ak sa obe strany nedohodnú inak, v posledný pracovný deň v týždni objednávateľ skontro-
luje a odsúhlasí si s dodávateľom množstvo vyťaženého dreva za daný týždeň, resp. iné
dohodnuté časové obdobie.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť/ znížiť predpokladané množstvo drevnej hmoty
určenej na spracovanie a to podľa reálnej situácie v teréne, pričom neprekročiteľný finanč-
ný limit je 198950,00 eur bez DPH.

4. Dodávateľ prehlasuje, že na plnenie dohodnutého predmetu zmluvy má potrebné oprávne-
nia, strojové zariadenia, technické mechanizmy ako aj živé zviera.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať s odbornou spôsobilosťou, s vynaložením svojich
najlepších síl, schopností a možností, včas a riadne. Na plnenie dohodnutého predmetu
zmluvy je zhotoviteľ oprávnený využiť poddodávateľov.

6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať službu tým, že umožní objednávateľovi nakladať
s vyťaženým drevom na odvoznom mieste.

v.
Platobné podmienka a cena

1. Celková cena je rozdelená na tri cenové kategórie, v každej cenovej kategórii je podľa
stupňa obtiažnosti ťažby stanovená cena za 1m3 vyťaženého dreva. Obtiažnosť ťažby sa
určuje podľa vzdialenosti miesta ťažby k odvoznému miestu, potreby mechanizmov, po-
dielu kalamity v poraste, sklonu terénu a s prihliadnutím na hmotnosť ťaženého dreva.

2. Ak je na strane zhotoviteľa skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z.z., môže
každý zo skupiny faktúrovať práce samostatne, t.j. len tie, ktoré sám skutočne pre objedná-
vateľa uskutoční, ak v zmluve o 'združení / spolupráci/ inej dohode nebude stanovené inak.

3. Zhotoviteľ bude fakturovať skutočnú cenu za poskytnutie služby mesačne - t.j. vynásobí
dohodnutújednotkovú cenu objemom reálne spracovanej drevnej hmoty za daný mesiac.

4. Dohodnutá cena bude zaplatená na základe faktúry dodávateľa, zhotoviteľa, pričom dohod-
nutá splatnosť faktúr je do 30 dní. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového do-
kladu.

5. Kritériá na zaradenie ťažby podľa obtiažnosti, predpokladané množstvá ťažby a cena ťažby
v daných kategóriách obtiažnosti sú nasledovné:

Kategória Vzdialenosť Potreba Podiel Sklon Hmotnosť Odhad Cena s
obtiažnosti k odvoznému mechanizmov kalamity terénu dreva množstva DPH

miestu v poraste ťažby v v danej
kategórii kategórii

za m3
dreva

l. Do 500m2 Bežná ťažobná Do 20% Do 20% Do l m3 1 500 m' 10,80
technika

II. Od 500m2 do Nutné použitie Od 20% Od 20% Od 0,5 m3 13000 m3 13,20
1000m2 LKT do 50% do 50% do 1m3

III. Nad 1000m2 Nutný konský Nad 50% Nad Do 0,5 m3 4000 m' 14,40
záprah 50%

6. Pri zaradení ťažby do obtiažnosti nemusia byť splnené všetky kritériá, ale stačí jedno
z nich. O zaradení rozhoduje objednávateľ podľa konkrétnej situácie na ťažobnom mieste.
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