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Výzva k uzavření Kupní smlouvy - surové kmeny smrkové

Správa Krkonošského národního parku,
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
IČ: 00088455,
Zastoupená PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem,

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:
1. Kvalitativní vlastnosti zboží jsou uvedeny v materiálovém listu, který je přílohou č. 1 Výzvy.
2. Nabízeno je celkem 2800 m3 4zboží
5
s tím, že prodávající připouští, aby zájemci podávali
nabídky i na jednotlivé části plnění I. a II. Prodávajícím bude považována za nabídku
kupujícím doplněná Smlouva, která je přílohou č. 2 Výzvy. Kupující předloží Smlouvu (do textu
Smlouvy nesmí být zasahováno mimo doplnění požadovaných údajů) ve 4 podepsaných
vyhotoveních. Předkládá-li kupující nabídky na více částí plnění, na každou z částí vyplní v
určeném počtu vyhotovení samostatnou Smlouvu. Dále Správa jako prodávající upozorňuje,
že ve Smlouvě, je uvedena (čl. III., odst. 3) povinnost uchazeče složit finanční jistinu ve výši
15% z kupní ceny. Jistina bude složena na účet Správy nebo může být předložena formou
bankovní záruky resp. jiné listiny, z nichž je patrná platební schopnost účastníka. Tato finanční
částka bude předkládána až po podpisu smlouvy.
Označení zboží

Část plnění

Množství (m3)

Místo plnění

Doba plnění

Surové kmeny SM

I.

1410

LHC Vrchlabí

ll.-IV.Q 2018

II.

1390

LHC

ll.-IV.Q 2018

Horní

Maršov
Prodávající považuje cenu 710,- Kč/m3 bez DPH na části I. (LHC Vrchlabí) a cenu 760,- Kč/m3
bez DPH na části II. (LHC Horní Maršov) za ceny minimální s tím, že nabídky, které takové
ceny nedosáhnou, mohou být vyřazeny.

4.

Místem plnění jsou odvozní místa určená prodávajícím.

5.

Jako jediné hodnotící kritérium stanovil prodávající výši nabídnuté kupní ceny. Každá část
plnění (I. - II.) bude posuzována samostatně.
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6. Nabídka musí obsahovat mimo Smluv i výpisy z Obchodního a Živnostenského rejstříku a
Čestné prohlášení zájemce, jehož vzor tvoří přílohu této výzvy. Prodávající nepožaduje, aby
podpisy Smluv či Čestného prohlášení byly úředně ověřeny.

7. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo poštou do 5.02.2018 (nejpozději do
10:00hod.) do sídla prodávajícího, tj. Dobrovského 3, Vrchlabí 54301.
Nabídka musí být vložena do uzavřené obálky označené jako „Nabídka na uzavření Kupní
smlouvy - surové kmeny smrkové". Na obálce musí být uvedeno i jméno zájemce a nápis
neotvírat.

Přílohy této výzvy:

PhDř. Robin Bohnisi
ředitel

Příloha č. 1 - Materiálový list
Příloha č. 2 - Kupní smlouva o prodeji a nákupu dřeva
Vzor čestného prohlášení

