Ašské lesy s.r.o. pořádají ve dnech 18.‐ 20.4. 2016 svou první dražbu
dříví. Místo konání dražby je lesní porost 6B13 – „Geipl“, skládka
dřeva mezi ulicí Okružní a železniční tratí (viz.mapka). Zahájení a
registrace je vždy od 9.00 hod. v sídle společnosti – Doubrava 118.
Termín odevzdání nabídek je 18.‐20.4. 2016 do 14.00 hod. Termín
vyhodnocení nabídek: 20.4.2016 v 16.00 hod. Předmětem dražby je
dříví – jednotlivé sortimenty dle dražebního seznamu. V nabídce,
která se neustále upřesňuje, je více než 65 m3 (150 ks). Spektrum
nabízeného dříví zaujme většinu zpracovatelů cenného dříví,
ale i zpracovatelů pilařské kulatiny. Dražitelům nabízíme odvoz
vydraženého dříví (do 10‐km) a vagonování. Dražitelé nemusí mít
obavy o to, co dělat v případě, když vydraží pouze několik výřezů, či
dokonce jen jeden. Pro takový případ nabízíme variantu zajištění
nakládky i na menší dopravní prostředek nedisponující hydraulickou
rukou, nebo možnost dokoupení dříví na skladech v lese. Přijít může
každý zájemce bez omezení. Není potřebná žádná předchozí
registrace, účastník se zaregistruje až přímo na dražbě.
Účastník dražby obdrží po registraci nabídkový seznam draženého
dříví. V seznamu jsou pod pořadovým číslem jednotlivé sortimenty –
kusy draženého dříví, které si může dražitel svobodně prohlédnout
v uvedeném prostoru. Poté vyplní nabídkovou cenu k jednotlivým
sortimentům, o jejichž koupi projevuje zájem. Uvádí se cena za 1m3
bez DPH. Dražitel je povinen každý list dražebního seznamu označit
obchodním jménem a podepsat. Dražitel odevzdá vyplněný dražební
seznam do sídla společnosti Ašské lesy s.r.o., Doubrava 118
v zalepené obálce označené obchodním názvem dražitele. Odevzdání
obálek je limitováno termínem, po tomto termínu nebudou obálky
přijaty k vyhodnocení.
Otevírání obálek a vyhodnocení podaných nabídek provede dražebník
po termínu pro odevzdání obálek. Výsledky dražby s oznámením

nejlepších nabídek budou prezentovány na registračním místě ve
stanoveném termínu pro vyhodnocení nabídek. Výsledky budou také
všem dražitelům zaslány e‐mailem.
Další informace rádi poskytneme na tel. +420778538306
Těšíme se na Váš zájem a na Vaši účast

GPS : 50.2151514N, 12.1883528E

