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Poptávka 
Ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku a předpisů jej provádějících,  doplňujících nebo pozměňujících , zasíláme Vám 

návrh smlouvy o dodávce níže uvedených výrobků  - služeb v období   2014   
       Přesné označení výrobku – název – jakost 

Jednotka 
množství 

     množství Dodací lhůta 

Průmyslové vý řezy jehli čnaté 
VJ II.a III. A t ř. jakosti, délka 3m+, čep 30 cm+, 
VJ III.B,C t ř. jakosti,     délka 3m+, čep 25 cm+, 
přesleny min. 50 cm od sebe. 
DÉLKY 5 m nevyráb ět!!! 

     m³ 
 

Maximální  
množství, které 
napadne v námi 
požad. kvalit ě  

Těžba po 
vzájemné dohod ě, 
dodávky do 
jednoho m ěsíce 
od vyt ěžení 

Průmyslové vý řezy listnaté 
LPII. a  III.A t ř. jakosti, délka 3m+, čep 30 cm+ 
III.B, tř. jakosti, délka 3m+, čep 25 cm+ 
 

 
m³ 

 

Maximální  
množství, které 
napadne v námi 
požad. kvalit ě 

 
 Celoro čně 

DB III.A/B  tř. jakosti, délka 3m+, čep 35 cm+ 
DB III C/D tř. jakosti, délka 2,7 až 4,7 m, min. čep 35 
cm (pražcovina) 

m³ 
  Celoročně 

OL II tř. jakosti – bez jádra, délka 3m+, čep 25 cm+  
 

m³ 
 

 I a IV. Q. 

JS IIIA/B tř. jakosti, délka 3 m+, čep min. 35 cm +, 
jádro bez omezení 

m³ 
 

  

BO II. tř. jakosti, délka 3 a 4 m, čep 30 cm+, 
BO IIIA/B tř. jakosti, délka 3m+, čep 25 cm+, 
BO IIIC/D tř. jakosti, délka 3m+, čep 20 cm+ 

m³ 
 

 Pouze Jižní a 
Střední Čechy 

JL, TR  III.A/B/C tř. jak., čep 30cm+, délka 3m+ m³ 
  I a IV. Q. 

 

     

 
Dolní čelo u všech dřevin max.  do 80 cm. 
Lze dodávat i sdružené výřezy. 
Ostatní podmínky dle doporučených pravidel. 
 
 
 
 Vyřizuje: Ing. Štěpáník Radek  tel.: +420384377155  pila@neva.cz 
            +420602804100 


