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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU 

  

Obec Hamr na Jezeře 

Vás  

vyzývá k podání nabídky na zpracování mýtního porostu 1 A 13 

 

 

„Mýtní úmyslná těžba dřeva v obecním lese - porost 1 A 13“ 

 
Prodej stojících stromů jako věci budoucích 

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji 
stojících strom jako věci budoucí. 

 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  : Obec Hamr na Jezeře 

Sídlo  :  Děvínská čp. 1 

Právní forma : rozpočtová organizace 

IČ   : 00673498 

 
 

1. Druh veřejné zakázky: 

 

Zakázka malého rozsahu (viz. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dále jen 

zákon) na  mýtní úmyslnou těžbu v porostu 1 A 13 v majetku obce Hamr na Jezeře – 

prodej dříví na pni o nejvýhodnější cenu. 

 

 

2. Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je mýtní úmyslnou těžbu v porostu           

1 A 13 v majetku obce Hamr na Jezeře. Mýtní úmyslná těžba zahrnuje následující: 

- vytěžení dřevní hmoty (cca 528m
3
) 

- přiblížení na odvozní místo (cca 150m na rovině, suchý terén) 

- úklid klestu a plochy po těžbě 
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Porost k mýtní těžbě dle LHP označen jako 1 A13 se nachází v rovinaté části katastru 

obce Hamr na Jezeře, jedná se dle hospodářské knihy o porost věk 122 let; zakmenění 7; 

zastoupení Borovice 100%; výč. tloušťka 32cm; výška 25m; objem středního kmene 0,90m
3
. 

Těžba bude provedena ve 4 pruhových sečích o celkové výměře 1,90ha, hranice 

předem zřetelně vyznačena v terénu; předpokládaný objem k těžbě cca 528m
3
. 

V příloze výzvy je v kopii provozně technologické mapy vyznačen porost 1 A13 a 

plochy určené k těžbě a dále je v příloze výpis z hospodářské knihy LHC Hamr na Jezeře. 

 

Rozhodující pro výběr je nabídnutá cena dřeva na pni za 1m
3
 borovice; zajištění 

vhodné použité technologie; zajištění odbytu jednotlivých sortimentů, reference a spádová 

oblast.  

 

Prohlídka porostu možná vždy po telefonické dohodě až do 28.1.2011. 

 

Termín sjednání prohlídky je třeba dohodnout se starostou obce Hamr na Jezeře Milan 

Dvořák na tel. čísle: 724 180 837. 

 

 

 

Své nabídky předkládejte do 31.1.2011 na Obecní úřad v Hamru na Jezeře 

v zalepené obálce označené „Těžba Hamr 1A 13“.  

 
 
 
 

      

         Milan Dvořák  

 

        starosta obce Hamr na Jezeře 

  

 
Nabídku převzal  dne: 


