VPRAŠANJA IN ODGOVORI – OBJAVA 30. 7. 2021

Eden od interesentom je v zvezi z objavljenim javnim pozivom naročniku posredoval pisna vprašanja.
Zaradi zagotavljanja transparentnosti želi naročnik z dodatnimi informacijami informirati vse
potencialne interesente, zato vprašanja in odgovore javno objavljamo, kot sledi spodaj:

1) postotak kapitala koji SIDG zeli sadrzat

Družba SiDG ni v naprej opredelila delež lastništva, ki bi ga želela obdržati . V ponudbi opredelite
kapitalski delež, s katerim želite vstopiti v podjetje.

2) nije nam jasno Ugovor za hlodovino koliko leta vrijedi

Dolgoročna pogodba o prodaji lesa se lahko sklene v skladu s Pravili družbe Slovenski državni gozdovi,
d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Dolgoročna pogodba o prodaji lesa
se lahko sklene za dobo do petih let, izjemoma za dobo do petnajstih let, v kolikor bo takšna pogodba
pomenila vzpostavitev dolgoročni poslovnih razmerij, ki bistveno pripomorejo k večjemu in lažjemu
odkupu GLS, s podjetjem, ki skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij, izpolnjuje pogoje in
merila za strateško investicijo ali investicijo, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva,
ali s podjetjem, za katerega SiDG na podlagi ustrezno definiranih meril odloči, da izpolnjuje pogoje za
njeno sklenitev.

3) osim ovo ugovora (do 35% potreb nase nove kapacitete in ne vec od 50.000 m3 iglacev in
30.000 m3 bukev) jel mogoc imati neko dodatno ugovor za hlodovino?

Podjetje poleg navedene dolgoročne pogodbe lahko z družbo SiDG sklepa tudi druge pogodbe, ki bi
jih sklenil na podlagi javnega zbiranja ponudb, javne dražbe ali kakršne druge oblike prodaje, razen
dolgoročnih pogodb.

4) nije nam jasno koja ce bit kvaliteta hlodovine po ugovor, na koji cas ce se to definirat?

Z dolgoročno pogodbo se bi stranki lahko dogovorili za segment oziroma skupine gozdnih lesnih
sortimentov (kot na primer hlodovina iglavcev). Na podlagi sklenjene dolgoročne pogodbe se bo
izvedla prodaja GLS. Kakovost in količina gozdnih lesnih sortimentov se določa ob odpremi GLS.

