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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ODKUP DŘEVA 
 
Město Rokytnice nad Jizerou 
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
IČ: 276057 DIČ:_ CZ00276057 
zastoupené Ing. Petrem Matyášem, starostou města 
 

jako prodávající, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na uzavření Kupní smlouvy na prodej a koupi surových kmenů 

SM, (dále jen Smlouva, Zboží) za těchto podmínek: 

 

• Nabízeno je celkem 56,37 m3 zboží s tím, že prodávající připouští pouze podání nabídky na veškeré v rámci 

této nabídky nabízené zboží. 

• Prodávajícím bude považována za nabídku kupujícím doplněná Smlouva, která je přílohou č. 1 této výzvy. 

Kupující předloží smlouvu (do textu Smlouvy nesmí být zasahováno mimo doplnění požadovaných údajů 

ve žlutých polích) ve 2 podepsaných vyhotoveních.  

• Specifikace zboží: 

 

 sortiment:  

Odvozní místo III. C (m3) KPZ (m3) Palivo (m3) 

celkem na odvozním 

místě m3 

"Kaplička" 10,7 4,46 3,27 18,43 

"Berlín" 2,63 2,17 1,01 5,81 

"Kostelní" 2,55 4,05 1,89 8,49 

"Packé" 0 13,74 5,19 18,93 

"Sachrovka" 0 2,5 2,21 4,71 

Celkem v sortimentu 

(m3) 
15,88 26,92 13,57 

CELKEM m3 

56,37 

 

• Jednotlivé odvozní místa jsou znázorněna v mapě na webové adrese: https://mapy.cz/s/E7ld 

• Prodávající považuje cenu 1600,- Kč/m3 bez DPH pro sortiment III. C, cenu 1300,- Kč/m3 bez DPH pro 

sortiment KPZ a cenu 700,- Kč/m3 bez DPH pro sortiment Palivo za cenu minimální, a nabídky, které 

uvedené jednotkové ceny nedosáhnou, budou vyřazeny.  

• Místem plnění jsou odvozní místa určená prodávajícím. 

• Jako jediné hodnotící kritérium stanovil prodávající výši nabídnuté ceny kupní ceny.   

• Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 13. 5. 2016 do 12.00 hodin do sídla prodávajícího. 
Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky označené jako „Nabídka na uzavření Kupní smlouvy - surové 

kmeny smrkové 05/2016“. Na obálce musí být uvedeno i jméno zájemce. Nabídka musí obsahovat 

doplněný a podepsaný návrh kupní smlouvy ve dvou vyhotoveních. 

• Případné dotazy zájemců zodpoví Martin Gebrt, tel. 737225450.   
 

 

V Rokytnici nad Jizerou, dne 5. 5. 2016 

        Ing. Petr Matyáš           

                                                                                                                  Starosta města 


