Cukr pro včelaře a zahrádkáře z aukce:
Dopis vč, přílohy a dotazníku posílám i těm včelařům, kteří nás již kontaktovali na základě
zprávy ve věstníku mailem, nebo telefonicky. Příští týden budou nové informace od
dodavatelů a výrobců. Budeme vás všechny, kteří mají zájem průběžně informovat. Děkujeme
za pozornost a Vaše náměty a připominky.
Věc: Cukr pro včelaře a zahrádkáře z aukce:
Dobrý den,
pro velký zájem a dotazy ze všech míst ČR ohledně nákupu cukru pro včelaře, Vám
posíláme upřesnění a další informace k chystané elektronické aukci.
Podmínky elektronické aukce budou pečlivě připraveny tak, aby CUKR splňoval Vaše
požadavky:
1. Bude možné vybírat z více variant dodávaného cukru, i cen, podle vašeho
požadavku (kvalita, balení, dodavatele)
a) 50 kg balení, krystal / krupice cukrovar ČR
b) 50 kg balení, cukrovar EU
c) 15 / 25 Kg balení, dle specifikace.
2. Všechny varianty: vlhkovzdorný obal, cena včetně dopravy na závozové
místo (podle vašeho upřesnění), objednávané množství bude
možné jen
na celé palety.
Po poradě s vedením eCENTRE jsme stanovili následný harmonogram:
 Oslovení okresních organizací ČSV s informací o elektronické aukci.
V současně době oslovuje i některé z Vás a okresní organizace ČSV naše
kolegyně Jarka Chylíková. Omluvte proto případnou duplicitní nabídku.
 Oslovení základních organizací, pracovních společností nástavkových
včelařů, včelích farem, (věstník, okr. org. ČSV, e-maily, vzájemná
informace, dopis a dotazník - viz přílohy.). Termín: do 18.4.
 Sběr požadavků (množství, kvalita, balení, předpokládané množství
jedné zavážky, termín a místo dodávky, upřednostněný cukrovar) s cílem
max.množství. Viz dotazník v příloze. Termín.: do18.4.
 Předběžné oslovení cukrovarů a dodavatelů cukru (Čechy,
Morava,Slovensko, Polsko a další země EU) s požadavkem: cukr krystal
hrubozrný, krupice balení 50 kg (alt.15 / 25kg), pytle vlhkovzdorné, dodávka
na paletách v tonáži 22 t alt 8 t. T.: do 21.4.
 Předání podkladů obchodnímu oddělení a výpočetnímu s tředisku
eCENTRE ke zpracování podkladů pro dodavatele viz bod 1,
a 2. T.:
do 22.4
 Elektronická aukce T.: 14.5.
 Zařazeno do nákupního portálu www.lidesobe.cz. Termín.: 20.5.

Návrh nákupu:
 Na základě požadavku ZO, pracovní společnosti, včelí farmy, skupiny
včelařů, OSVČ (podmínkou IČO) bude zpracována poptávka pro elektronickou
aukci.
 Po uskutečnění aukce vám bude sdělena vysoutěžená cena
(předpokládáme že různá dle balení) a můžete se registrovat na nákupním
portálu a realizovat nákup dle svého požadavku. (způsob registrace bude
upřesněn).
 Minimální množství nákupu a závozu bude 1 tuna (celá paleta),
objednávané množství vždy na celé palety.
 Registrace do nákupního portálu je zpoplatněna pro nositele IČO částkou
1990,- Kč s tím, že je možno přes portál nakupovat i další druhy zboží.
 Formulář na registraci do portálu pro včelaře dodáme po uskutečněné
aukci a vašem rozhodnutí, zda portál chcete používat. Je nutné si k výsledné
ceně zakalkulovat částku 1990 Kč, která je naúčtována k příslušnému IČO bez
rozdílu na množství a druh nakupovaného zboží.
 Pokud byste o registraci do nákupního portálu neměli zájem, nebo by se
Vám z důvodu menšího množství odběru cukru nevyplatilo částku 1990 Kč za
registraci uhradit, naší snahou bude zajistit Vám nákup přes registraci jiného
odběratele, cena za 1 kg cukru ale bude navýšena o cca 0,5 až 0,7 Kč Kč/kg
bez DPH (podle množství)
·
Balením 15 / 25 kg umožníme, aby vaše organizace mohly prodávat cukr
zahrádkářům a chovatelům.
Je nám zřejmé, že nákup cukru je sezónní, proto se aukce bude opakovat i
v dalších letech.
Přílohy: článek z věstníku
Dotazník (v aplikaci word (doc) umožňuje stáhnout do svého PC doplnit
a odeslat jako přílohu)
pozn.: Po stažení dotazníku do vašeho PC můžete doplnit a odeslat zpět. Pokud máte problém
s vyplněním, napište požadované informace,
hlavně kontakt telefon, email.
S pozdravem
ING. ROMAN STRNAD
Týmový obchodní partner eCENTRE

