
 Výzva obce Heřmanovice 
 
Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 13. 6. 2022 vyhlašuje Výzvu na 

podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese: 

1. Specifikace díla – těžební práce: 
Porost 405B11 - Sm asi 400m3, stojící kůrovcové souše staré rozpraskané, hmot. 
1+m3, P-OM 1100m.  
Porost 405B11 - Sm  asi 20m3, staré vývraty, kvalita horší palivo  
Jedná se o holoseč ve svahu s ohledem na podrost. 
 
Technologie: těžař + kůň+ SLKT (kůň není podmínka), hmotu manipulovat na „P“ 
 v délkách 8 - 12 m, těžba mimo staré vývraty a zlomy bude vyznačená. Při 
přibližování udržovat vodní průlehy stále funkční!! (v současné době jsou vyčištěné a 
rozšířené obecním úřadem, aby se daly udržovat traktorovou radlicí), po ukončení 
těžebních prací vyčištěnou svážnici předat revírníkovi LČR panu Juříkovi. 
Hmotu skládkovat na obecních parcelách 1187 a 543/1. 
Po ukončení prací po odvozu dřeva skládku také vyčistit od zbytků větví a upravit. 
 
Celková těžba v porostech:  dle specifikace v textu  ± 5 % z této hodnoty. 
Cena za 1 m3 vytěženého dřeva je u stojících souší minimálně 900Kč bez DPH, u 
starých vývratů Kč minimálně 300Kč bez DPH 
 
Měření a evidenci vytěženého dřeva na skladovacích místech za objednatele provede 
LH pan Pavel Žila (tel. 724 170 601), do té doby se nic ze skladovacích míst neodváží. 
Údaje budou použity v předávacím protokolu. Vyvézt veškeré hroubí, šetřit odvozní 
cesty. Vytěžené dřevo si zhotovitel ze skladovacího místa odveze na své náklady. 
 

2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek. Dílo dle této Výzvy provede zhotovitel v těchto 

termínech: těžební práce do 31. 7. 2022. 

Zahájení díla se předpokládá: 18. 6. 2022 

3. Podávání nabídek 
Nabídka musí obsahovat všechny ceny bez DPH dle textu, tj. ceny za 1 m3 dřeva obou 
kategorií, dále celkovou nabídnutou cenu za předpokládanou těžbu dle textu 
v objemu 420 m2. Nabídky se podávají do 17. 6. 2022 do 12.00 hod., a to buď e-
mailem na adresu hermanovice@seznam.cz nebo datovou schránkou na ID gpsj2td 
nebo písemně v sídle zadavatele. 

 

V Heřmanovicích 13. 6. 2022, Jan Tomalský, starosta 

mailto:hermanovice@seznam.cz

