Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
IČ: 01559109, DIČ: CZ 01559109
Zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, č. vl. 56130

Pravidla prezenční aukce dříví pořádané Arcibiskupskými lesy a statky
Olomouc s.r.o.
Pořadatel:

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Dvorského 5/17
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček
IČ: 01559109

Předmět aukce: kulatina listnatá a jehličnatá, viz nabídkový list
Místo: Bílany 62, 767 01 Bílany
Termín:

GPS 49.2874400N, 17.4435769E
GPS 49°17'14.8"N 17°26'35.8"E

den konání aukce 17. února 2022
Registrace účastníků: den konání aukce 7:00 – 10:30
Prohlídka předmětu aukce: den konání aukce od 7:00
Zahájení aukce: den konání aukce od 11:00
Účastníci aukce

1. Účastnit aukce se mohou jen fyzické a právnické osoby, které zároveň potvrdily
písemně svůj zájem o účast na této aukci. Zájem je potřeba potvrdit nejpozději
15. února 2022 do 12:00 na e-mail: pavel.placek@alsol.cz pomocí registračního
formuláře umístěného na www.alsol.cz v sekci Pro partnery.
2. Účastník aukce musí svým podpisem souhlasit s pravidly této aukce.
3. Účastníkovi aukce bude přiděleno registrační číslo na základě jeho registrace v den a
místě konání aukce. S tímto registračním číslem se bude účastnit vlastní aukce.
4. Pořadatel může z aukce vyloučit účastníka, který významným způsobem narušil konání
některé předchozí aukce pořádané pořadatelem.
Průběh aukce
1. Při registraci dostane účastník registrační číslo a nabídkový list.
2. Nabídkový list bude obsahovat: prodávajícího, číslo kusu, dřevinu, dimenze (celková
délka kusu, průměr, objem), místo těžby, vyvolávací cenu.
3. Pořadatel bude nabízet účastníkům aukce postupně jednotlivé kusy, které budou mít
přidělené pořadové číslo uvedené v nabídkovém listu. Pořadí nabízených kusů určuje
pořadatel.
4. Účastnící aukce projeví zájem o daný kus zvednutím svého přiděleného registračního
čísla nad hlavu a hlasitým oznámením nabízené ceny.
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Nejmenší možný příhoz je 500,- Kč/kus.
Aukce probíhá v českém jazyce, v korunách českých bez DPH.
Vítězem se stává nejvyšší podaná nabídka konkrétního kusu.
Po vydražení konkrétního kusu vítězný zájemce ihned podepíše protokol s vítěznou
cenou.
Odvoz dříví a zaplacení kupní ceny

1. Prodávající vystaví fakturu na kupujícího se splatností 5 dnů od konání této aukce.
2. Odvoz dříví je možný až po zaplacení úplné kupní ceny dříví a v součinnosti
s pořadatelem.
3. Pokud je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny dříví více jak 5 dnů po splatnosti,
má prodávající právo na zrušení výsledků aukce daného kupujícího.
4. Kupující je povinen odvézt dříví nejpozději do 30 dnů ode dne konání této aukce.
5. Pokud kupující nezaplatí do 5 dnů po splatnosti faktury nebo jiným chováním zmaří
výsledek této aukce, má prodávající nárok na poplatek ve výši 20 % z výsledné ceny
dříví. Splatnost této faktury se stanovuje na 30 dnů od vystavení.
6. Nebezpečí škody na vydraženém dříví přechází na kupujícího okamžikem podepsání
protokolu o výsledku aukce.
7. Vlastnické právo na kupujícího přechází úplným zaplacením kupní ceny.
Ostatní
1. Pohyb účastníků na skladě je vymezen prodávajícím pouze po dobu konání aukce a kde
se nalézá prodávané dříví. Účastník je povinen dbát zásad BOZP a PO. Za jejich
nedodržení a neukázněné chování může být z prostoru aukce vykázán. V prostoru aukce
se účastníci pohybují na své vlastní nebezpečí. Za případné následky z porušení BOZP
a PO nese účastník plnou zodpovědnost.
2. Účastník je povinen dodržovat hygienická pravidla na základě platných opatření vlády
v souvislosti s COVID-19.
3. Účastník souhlasí s uveřejněním výsledků této aukce.
4. Pokud účastník aukce bude narušovat průběh aukce, tak bude z aukce vykázán.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo aukci kdykoli zrušit bez udání důvodů.
V Olomouci 15. listopadu 2021

Ing. Josef Svoboda,
obchodní ředitel
alsol@alsol.cz
UniCredit Bank Česká republika, č. ú.: 2108737273/2700

