PODMIENKY PREDAJA DREVA
Uchádzači o jednotlivé sortimenty podávajú cenové ponuky na adrese :
Mestské lesy Rožňava s.r.o.
Rožňava – Huta č. 2243
048 01 Rožňava – na obálku napíšte „ AUKCIA“ - neotvárať
Termíny podávania a vyhodnocovania ponúk sú uvedené v ponukovej tabuľke.
Podmienky predaja dreva :
1. Do súťaže sa môžu prihlásiť len záujemcovia, ktorí budú akceptovať dodací list
(množstvo a kvalitu) pri nakládke .
2. Žiadame uvádzať ponúkanú cenu v celých eurách !
3. Odberateľ musí akceptovať 14 dňovú lehotu splatnosti faktúry.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť len odberatelia, ktorí nemajú záväzky voči našej spoločnosti po
lehote splatnosti.
5 . Uchádzač, ktorý bol v predchádzajúcom štvrťroku úspešným víťazom a napriek tomu
neodobral aspoň 80 % vysúťaženej hmoty bude na jeden rok zo súťaží vylúčený.
6. Úspešný víťaz v záujme zachovania plynulosti odbytu je povinný odoberať vysúťaženú drevnú
hmotu rovnomerne, to znamená každý mesiac 1/3 tejto hmoty.
V opačnom prípade bude na jeden rok vylúčený zo súťaží.
7. Záujemcovia zároveň berú na vedomie, že víťazná ponuka bude zverejnená na našej webovej
stránke spolu s uzatvorenou zmluvou o dodávke drevnej hmoty.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú,
alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku obchodnej verejnej súťaže.
9. Jeden účastník môže podať len jeden súťažný návrh.

Vyhodnotenie ponúk :
– Posudzovať sa bude najvyššia cena .
– Ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako minimálne ceny uvedené v ponukovej
tabuľke !!!
– Najlepšej ponuke bude pridelený objem drevnej hmoty v rámci sortimentu.
– Každý záujemca sa môže uchádzať o všetky sortimenty.
– Žiadame uvádzať cenu na OM (bez nakládky )
–

Nakládka bude zabezpečená naším nákladným vozidlom (cena v závislosti od vzdialenosti )
a to v zmysle platného cenníka našej spoločnosti uvedenej na internetovej stránke.

So záujemcom ponúkajúcim najlepšie podmienky bude podpísaná zmluva na aktuálny kvartál do
14 dní od vyhodnotenia súťaže. Súťažné návrhy budú vyhodnotené komisiou menovanou
primátorom mesta v deň uvedený v ponukovej tabuľke. Vyhodnotenie je verejné a môžu sa ho
zúčastniť účastníci súťaže ako aj verejnosť.
Všetky ceny uvedené v ponukovej tabuľke sú v EUR bez DPH, na OM, hrúbka sortimentov je
meraná v strede sortimentu s kôrou.

