Digitálně
podepsal
Ing. Zdeněk Záliš

AOPK ČR
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 03555/ZV/17

[Subjekty oslovené v rámci průzkumu trhu
k podání cenové nabídky]

VYŘIZUJE: Aneta Dvořáková

DATUM: 18. 9. 2017

Věc: Žádost o zaslání cenové nabídky

Vážený pane, vážená paní
jako jednoho z potenciálních zájemců si Vás dovolujeme oslovit ve věci plánovaného prodeje
dřeva na pni, a to konkrétně na parcelách č. 344/40 a 327 v k. ú. Chlumětín, okres Žďár nad
Sázavou. Pozemek eviduje Katastrální úřad pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad
Sázavou na LV č. 60001, je ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit pro AOPK ČR.
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, pro předmětné kácení vydala
obec Chlumětín, Chlumětín 56, 592 02 Svratka, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody,
rozhodnutí č. j. 00278/17/OÚ, které je přílohou č. 6 tohoto dopisu.
Zadání:
Jedná se o cca 170 m3 smrkového a 10 m3 borového dříví určeného k těžbě formou holoseče
s ponecháním jednotlivých stromů. Průměrná hmotnatost stromů určených k těžbě je u smrku 0,45
m3 a u borovice 0,69 m3. Podrobná specifikace je v příloze č. 1 tohoto dopisu. Stromy rostoucí
soliterně nebo ve skupinách, které jsou určeny k těžbě, jsou v terénu vyznačeny reflexní barvou
tečkou, hranice holiny v zapojeném porostu je pak vyznačena pruhy a lze ji dohledat dle přiložené
mapy. Máte-li zájem, můžete si předmětnou lokalitu prohlédnout v doprovodu pracovníka AOPK
ČR. Termín lze dohodnout na tel. 606 621 261 (kontaktní osoba Aneta Dvořáková).
Základní požadavky:
1. Prodej na pni
2. Kupující stromy určené k těžbě převezme, pokácí a odvětví, vzniklou klest spálí nebo odveze,
vyrobené dříví změří, očísluje, určí jeho kubaturu, vystaví pro ně číselníky se sumáři dle
jednotlivých sortimentů a odveze v termínu do 31. 3. 2018, dále provede povýrobní úpravu
pracoviště a zatření ran odřených stromů – to vše na své náklady.
3. Při těžbě nedojde k porušení půdního povrchu na lokalitě s těžbou jednotlivých stromů a skupin
(viz příloha 4), pálení klestu bude probíhat pouze na lokalitách bez bylinného krytu.
4. Kupující si na své náklady zajistí možnost skládkování a dopravy dřeva přes cizí pozemky
a přebírá odpovědnost za veškeré případně vzniklé škody na těchto pozemcích.
5. Fakturovaná částka nebude vycházet z rámcově stanoveného objemu dříví dle přílohy č. 1,
nýbrž ze skutečně vytěženého objemu dříví zjištěného kontrolou číselníků na odvozním místě.
Vaše nabídka by měla obsahovat:
- Nabídku ceny za dříví na pni za 1 m3 hroubí bez kůry (bez DPH). Cena bude stanovena
vyplněním nabídkového souboru, dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto dopisu
- Předpokládaný reálný termín ukončení prací
- Kopii dokladu o oprávnění k podnikání
- Reference

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I aneta.dvorakova@nature.cz I T: 606 621 261

Kritéria, podle kterých budou nabídky posuzovány:
- Nejvyšší cenová nabídka – 100 % váha (nejvyšší nabídka bude stanovena na základě odhadu
podílu jednotlivých sortimentů, který provede Agentura)
Termín pro zaslání nabídky je stanoven na pátek 13. 10. 2017, 13:00 hodin. Nabídky budou
dodány osobně, poštou nebo emailem na adresu
Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
Žďár nad Sázavou
591 01
aneta.dvorakova@nature.cz
Nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)
Ing. Václav Hlaváč, v. r.
ředitel Správy CHKO

Přílohy:
č. 1: Soubor se specifikací dříví, určeného k prodeji na pni
č. 2: vzor nabídkového souboru pro vyplnění cen dle jednotlivých sortimentů
č. 3: Pokyny pro zpracování nabídky
č. 4: Základní mapa 1:10 000 s lokalizací dříví
č. 5: Návrh textu kupní smlouvy
č. 6: Rozhodnutí o povolení kácení
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