Obec Heřmanovice
Adresa: čp. 136, 793 74 Heřmanovice
IČO: 00295981
Zastoupená starostou panem Janem Tomalským
ID datové schránky: gpsj2td
Kontaktní e-mailová adresa: hermanovice@seznam.cz
další kontakty: http://www.hermanovice.cz/kontakty/
dále také jen jako „obec Heřmanovice“
V Heřmanovicích dne 7. 3. 2019

Výzva k podání nabídky na odkup dříví (dále také jen jako „Výzva“)
I.

Úvodní ustanovení

Obec Heřmanovice je vlastníkem vytěženého dříví specifikovaného níže (dále také jako „předmět
koupě“). Dříví je uskladněno na území katastru obce Heřmanovice na OM uvedeném v příloze této
Výzvy. Vzhledem k tomu, že obec Heřmanovice má zájem dříví prodat, podává tuto Výzvu k podání
nabídky na odkup dříví relevantním subjektům působícím na příslušném trhu se dřívím (dále také jako
„Zájemce“).

II.





III.

Popis předmětu koupě
Celkový objem nabízeného dříví k odkupu činí 770,20 m3
Skupina dřevin smrk
Zájemce bere na vědomí, že dříví bylo získáno těžbou v lese, který byl napaden kůrovcem
Podrobnější specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 a příloze č. 2 této Výzvy

Cenová nabídka a platební podmínky

Obec Heřmanovice se při výběru zájemce, se kterým hodlá uzavřít kupní smlouvu na prodej dříví,
rozhodne pro Zájemce, který nabídne maximální cenu za dříví na OM. V nabídnuté ceně Zájemce
zohlední také veškeré náklady související s prodejem dříví, např. odvoz dříví z místa, kde je dříví
uskladněno.

IV.

Přechod vlastnického práva k předmětu koupě a přechod
nebezpečí škody na předmětu koupě

Předmět koupě bude až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem obce Heřmanovice. Zájemce
vybraný obcí Heřmanovice bude oprávněn odvézt předmět koupě z lokality specifikované v příloze
č. 3 Výzvy až po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na
Zájemce v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Heřmanovice a Zájemcem.

V.

Způsob podání nabídky

Zájemce podává nabídku osobně v sídle obce nebo prostřednictvím doporučeného dopisu, na jehož
obálce bude uvedeno „Nabídka dříví“, na adresu obce Heřmanovice uvedenou výše s tím, že nabídka
musí obsahovat:







VI.

identifikaci Zájemce
nabízenou výši kupní ceny v českých korunách
datum (termín) – nejpozději 21. 3. 2019, do kterého se Zájemce zavazuje podepsat kupní
smlouvu na prodej dříví
datum (termín) – nejpozději 28. 3. 2019, do kterého se Zájemce zavazuje uhradit kupní cenu
dle smlouvy
datum (termín) – nejpozději 31. 3. 2019, do kterého se Zájemce zavazuje uhrazené dříví odvézt
z OM
Obec Heřmanovice bude přihlížet pouze k těm nabídkám, které byly doručeny do dne 18. 3.
2019 do 15.00 hodin včetně.

Závěrečná ustanovení

Obec Heřmanovice si vyhrazuje nevybrat žádného Zájemce pro odkup dříví. Veškeré případné náklady
Zájemce související s touto Výzvou hradí Zájemce. Na základě dohody s obcí Heřmanovice je možná
prohlídka předmětu koupě.

Přílohy Výzvy:
1. Příloha č. 1 – podrobný popis předmětu koupě
2. Příloha č. 2 – foto předmětu koupě
3. Příloha č. 3 – specifikace lokality, ve které se nachází předmět koupě
Za obec Heřmanovice

Jan Tomalský, starosta

Příloha č. 1 - specifikace předmětu koupě
jde o skupinu dřevin smrk, převážně smrk
z těžby 1
klády

z těžby 2
klády

průměrná
délka v m
4,139941
6,2411519

průměrná
délka v m
4,14099
6,241921

ks
339
790

bm
1403,44
4930,51

m3
221,566
296,053
517,619

Celkem k prodeji

770,20 m3

ks
192
328

bm
795,07
2047,35

m3
132,312
120,27
252,582

Příloha č. 2 – foto dřeva na OM, předmětem koupě nejsou klády délky 2 m, které jsou na fotografiích
také patrné

Příloha č. 3 – specifikace lokality, ve které se nachází předmět koupě
GPS souřadnice: 50°11'14.69"N, 17°23'57.27"E neboli 50.187414768, 17.399241559

