Dražobný poriadok
Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o. (ďalej len LMVŠ, s.r.o.) ako organizátor dražby (dražobník),
upravuje jej konanie nasledovne:

Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Termín pre odovzdávanie ponúk :
Termín vyhodnotenia dražby:
Miesto vyhodnotenia dražby:
Spôsob otvárania obálok:
Termín a miesto zverejnenia ponúk:
Čas vyhradený na prijímanie reklamácií:

Veľký Šariš, Kanaš - Homza
17.4.2019-26.4.2019 do 7.45 hod.
(len pracovné dni)
do 26.4.2019, do 7.45 hod.
26.4.2019, 7.45 – 8.00 hod.
Kanaš – Stará škola
verejný
29.4.209, 11.00 hod., internetový profil
LMVŠ, s.r.o.
v nasledujúci pracovný deň do 10.00
hod. od prvého zverejnenia výsledkov

I. Predmet dražby
1. Predmetom dražby je fyzicky obchodovateľný tovar – sortimenty surového dreva podľa
ponukového katalógu.

II. Účastníci dražby
1. Dražby sa môže zúčastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje podpisom v
prezenčnej listine, čím zároveň potvrdí súhlas s dražobným poriadkom. Účastník dražby
zastupujúci právnickú, prípadne fyzickú osobu, je povinný na požiadanie predložiť doklad
o tom, že je oprávnený konať v mene právnickej (prípadne fyzickej) osoby a preukázať svoju
totožnosť.
2. Dražiteľom sa stáva každý registrovaný účastník dražby, ktorý v stanovenej lehote predloží
svoju cenovú ponuku na ponúkaný tovar – sortimenty surového dreva.
4. Záujemca, ktorý nemá vyrovnané všetky záväzky voči LMVŠ, s.r.o. je z účasti na dražbe
vylúčený.

III. Priebeh dražby
1. Registrovaný účastník dražby má nárok na prehliadku tovaru, tak ako je to u sortimentov
surového dreva obvyklé. Pri pohybe po dražobnom priestore je povinný sa riadiť pokynmi
dražobníka, alebo iných oprávnených osôb a konať tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť
a zdravie, ani bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Manipulácia s vystaveným tovarom sa
nedovoľuje. Pre potreby prehliadky tovaru a poskytnutie ďalších náležitostí v súvislosti
s technickým zabezpečením dražby je potrebné vyžiadať si účasť zamestnanca LMVŠ, s.r.o. na
tel. čísle 0917 669 345 alebo 0918 334 916.

2. Registrovaný účastník v katalógu do políčka „PRIEMERNÁ CENA ZA M3“ napíše čitateľne
navrhovanú cenu za 1 m3 bez dane z pridanej hodnoty. Ponuku označí čitateľne obchodným
menom (prípadne pečiatkou) a podpíše. Podpisom ponuky súčasne potvrdzuje, že mu bola
poskytnutá možnosť prehliadky tovaru a podania všetkých žiadaných informácii ohľadom
draženého tovaru a bol oboznámený s kvalitou a chybami tovaru.
3. Draží sa celý objem ponúkaného dreva, preto dražiteľ v ponuke uvádza len jednu,
priemernú, cenu za 1 m3 bez DPH.
4. Dražiteľ odovzdá podpísaný katalóg s návrhom cien tovaru zamestnancovi LMVŠ, s.r.o.
v zalepenej obálke označenej obchodným menom záujemcu a pečiatkou dražiteľa. Kópiu
cenovej ponuky si ponecháva pre vlastnú potrebu.
5. Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dražobníkom po uplynutí termínu na
odovzdávanie ponúk. Oznámenie výsledkov pre dražiteľov sa zverejní na internetovej stránke
Mesta Veľký Šariš.
6. Vydražiteľ má právo kúpiť a odobrať vydražený tovar (po úhrade faktúry, zaplatení za tovar
vopred resp. pri odbere). Pokiaľ vydražiteľ nepotvrdí záujem o vydražený tovar do 2 dní
a nedohodne sa o kúpe tovaru (spôsob úhrady a odberu), ponúkne organizátor vydražený
tovar iným dražiteľom postupne podľa nasledujúcej najvyššej ponúknutej ceny.

IV. Cena tovaru
1. Dražiteľmi navrhované ceny sú cenami v parite EXW – sklad, odvozné miesto. Cena je
uvádzaná za 1 m3 bez DPH. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná k cenám v zmysle zákona
222/2004 Zb. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov.
2. Vydražená cena je ponuka s najvyššou cenou. Vydražiteľom sa stáva ten dražiteľ, ktorého
navrhnutá cena za celý objem ponúkaného dreva je najvyššia. Pri rovnosti ponúk dvoch a viac
dražiteľov má právo dražobník požiadať týchto dražiteľov o predloženie nových ponúk na
sporný tovar, resp. rozhodnúť o ďalšom postupe.
3. O prijatí navrhovanej ceny rozhoduje dražobník. Organizátor dražby – dražobník neprijme
niektoré ceny resp. žiadnu z navrhovaných cien v prípade, ak je ponúkaná cena nižšia ako
cena cenníková.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Riešenie protestov, sťažností a podávanie vyjadrení je vo výlučnej kompetencii dražobníka.
Veci neupravené týmto poriadkom sa riadia všeobecne záväznými predpismi.

Vo Veľkom Šariši, dňa 15.4.2019

Jozef Ivanko, v.r.
konateľ

Lesy Mesta Veľký Šariš, s.r.o., Námestie sv. Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš

Prezenčná listina účasti na dražbe dreva konanej v dňoch 17.4.2019 26.4.2019 na sklade Homza
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