
Výzva na predkladanie ponúk 

Prieskum trhu § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopúlnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Obchodné meno:  Lesy Smolník, s.r.o. 

Sídlo: 055 66 Smolník 11 

Krajina: Slovensko 

IČO: 36696510 

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:Sro,vložka :18933/V 

V zastúpení : Ing. Antonín Cicoň, konateľ spoločnosti 

Internetová adresa spoločnosti: www.lesysmolnik.sk 

Kontaktná osoba pre vysvetlenie predmetu zákazky: 

Ing. Antonín Cicoň 

Adresa: 055 66 Smolník 11 

Telefón: +421534799358, +421905894132 

Fax:+421534799359 

E.mail: lesysmolnik@centrum.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Dodanie  lesníckych  služieb v roku 2015: 

• Príprava  plôch na obnovu – uhadzovanie haluziny – 2.460 m3 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie služieb príprava plôch na obnovu -uhadzovanie 

haluziny:pozostávaz určenia  a úpravy plôch na pálenie, rozrezanie dlhších vetiev na kratšie kusy, 

znášanie haluziny na prípravné plochy, jej pálenie a likvidáciu ohňa po ukončení pálenia. 

Predpokladaná hodnota zákazky : 4920 EUR bez DPH. 

3. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto: sídlo verejného obstarávateľa, LHC: Smolník, LC: Lesy Smolník 



Predpokladaný termín dodania obdobie : 

Začiatok :15.4.2015  

Ukončenie: do 30.11.2015 

5. Podmienky účasti: 

Prieskumu trhu sa môže zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku 

predmetu zákazky. 

Spôsob preukázania: kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky. Akceptuje sa aj 

kópia v Webového portálu OR resp. ŽR. 

 

6. Predkladanie ponúk 

Miesto predkladania ponúk: kontaktná osoba verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. 

Lehota na predkladanie ponúk : do 10.4.2015 do 14:00 hod. 

Spôsob predkladania ponuky: 

• Poštou, kuriérom, alebo osobne: v uzavretej obálke s označením „ prieskum trhu – 

lesnícke služby 2015“ neotvárať 

• Faxom 

• E-mailom – v predmete uviesť „ lesnícke služby 2015 ponuka“. 

7. Cena 

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu 

na miesto dodania. 

Žiadame záujemcov, aby cena v ponuke zohľadňovala predpokladaný termín dodávky 

zákazky. 

- Jednotkovú cenu s DPH a bez DPH, 

- Celkovú cenu za predmet zákazky s DPH a bez DPH. 

8. Kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk  v rámci prieskumu trhu je najnižšia cena v EUR 

bez DPH za celý predmet zákazky. Ak  dodávateľ služieb nie je platcom DPH treba to uviesť 

v cenovej ponuke. 

 

V Smolníku dňa: 8.4.2015 

 

                                                                              Ing. Antonín Cicoň, konateľ 

                                                                              Zodpovedný za prieskum trhu. 

 

 


