
  Město Rokytnice nad Jizerou      
  Horní Rokytnice 197, 512 44  Rokytnice nad Jizerou    
  IČO: 276057 DIČ: CZ-00276057      
  tel: 481549311      
  e-mail: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz  www.mesto-rokytnice.cz      

 

 
1/2  

 
Výzva k předložení cenové nabídky – prodej dřeva na pni 

 
 
1. Prodávající 

 
Město Rokytnice nad Jizerou, IČ. 00276057 
Horní Rokytnice 197, 51244 Rokytnice nad Jizerou 
 
Osoby oprávněné za prodávajícího jednat: 
Ing. Petr Matyáš, starosta města, tel.: 481549316, email: starosta@mesto-rokytnice.cz  
Petr Kadavý, místostarosta města, tel.: 481549327, email: mistostarosta@mesto-rokytnice.cz 
 
Kontaktní osoby: 
Martin Gebrt, lesní hospodář, tel.: 737225450, email: gebrtm@centrum.cz 
 
 

2. Předmět výzvy 
 
Jako jednoho z potenciálních zájemců si Vás dovolujeme oslovit ve věci prodeje dřeva na pni, a 
to konkrétně na pozemkových parcelách vedených v  Lesním hospodářském plánu LHC Město 
Rokytnice nad Jizerou, číslo LHP dle číselníku ÚHÚL – 501467, jako porosty č. 3B13, 3B7,11,15, 
8A7,8,9,12,13, a 8B7 a,8,11,12. Pozemky eviduje Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální 
pracoviště Semily na LV č. 10001. Pozemky jsou ve vlastnictví Města Rokytnice nad Jizerou. 
Vyznačení pozemků na mapě je uvedeno v příloze č. 1 této výzvy. (Mista_tezby_mapa.pdf). 
 
Jedná se o cca 734 m3 dříví určeného k těžbě formou clonné seče. Přesný výčet počtu kusů 
stromů je uveden v příloze č. 2 této výzvy (Cena_drivi_urceneho_k_prodeji_VZOR.xls), přičemž 
tato příloha slouží případnému zájemci jako vzor pro podání cenové nabídky na odkup dřeva.  
 
Jednotlivá místa těžby je možné si prohlédnout po dohodě s kontaktní osobou uvedenou v článku 
1. této výzvy 
 
 

3.  Základní podmínky prodeje 
 

• Prodej na pni  
• Kupující stromy určené k těžbě převezme, pokácí a odvětví, vzniklou klest odveze a zlikviduje, v 

případě porostu 8A7, 8, 9, 12, 13 "Sachrův hřeben" a porostu  8B7a, 8,11,12 "Pod Stráží" pak 
vzniklou klest uklidí na hromady, vyrobené dříví změří, očísluje, vystaví pro ně číselníky se sumáři 
dle jednotlivých sortimentů a odveze po odsouhlasení celkové kubatury prodávajícím.   

• Kupující je povinen složit zálohu ve výši 50 % předpokládané kupní ceny před započetím těžby. 
• Celková fakturovaná částka bude vycházet ze skutečně vytěženého objemu dříví zjištěného 

kontrolou na odvozním místě. 
• Veškeré smluvní, platební a další obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy. 

(Kupni_smlouva_NAVRH.doc) 
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4.  Požadavky na zpracování cenové nabídky 

 
• Nabídka bude zpracována písemně, v českém jazyce. 
• Cenovou nabídku = předpokládanou kupní cenu stanoví zájemce vyplněním tabulky v souboru 

Cena_drivi_urceneho_k_prodeji_VZOR.xls, který je přílohou č. 2 této výzvy. V této tabulce 
zájemce vyplní položky kupní cena za m3 bez DPH pro jednotlivé druhy dřeva a jednotlivé 
sortimenty. Vyplněnou tabulku zájemce vytiskne a podepíše osobou oprávněnou jednat jménem 
zájemce. 

• K nabídce zájemce přiloží rovněž podepsaný (osobou oprávněnou jednat jménem zájemce) 
návrh kupní smlouvy, přičemž zájemce použije vzor, který je přílohou č. 3 této výzvy, do kterého 
v záhlaví doplní své iniciály.  

• K nabídce zájemce dále přiloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
• Nabídku zájemce doručí na adresu prodávajícího v zalepené obálce viditelně označené nápisem 

„Neotvírat – cenová nabídka – prodej dřeva na pni 2017“ a to nejpozději do 30.6.2017   

• Nabídky budou prodávajícím hodnoceny dle výše celkové předpokládané kupní ceny.  
 
 

5. Ostatní podmínky a požadavky 
 

• Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

• Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky a nevybrat žádnou nabídku 
jako vítěznou. 

 
 
 

V Rokytnici nad Jizerou, dne 24.5.2017 
 
 
 
 
         QQQQQQQQQQQ.. 
         Ing. Petr Matyáš 
         Starosta města 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Mista_tezby_mapa.pdf 
Příloha č. 2: Cena_drivi_urceneho_k_prodeji_VZOR.xls 
Příloha č. 3: Kupni_smlouva_NAVRH.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


