Výzva na predloženie ponúk na dodávku služieb
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení – podprahová
zákazka.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Lesy Smolník, s.r.o.
Konateľ spoločnosti: Ján Kačmár
IČO: 36696510
Sídlo organizácie: Smolník 11, 055 66
Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve a súťažných podkladoch:
Ján Kačmár
Telefón: +421 53 47 99 359, +421 918 765 323
Fax: +421 53 47 99 358
E-mail: lesysmolnik@mail.t-com.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky :
„Dodávka služieb v rámci realizácie projektu ozdravných opatrení – Lesy Smolník,
s.r.o.“
2.2. Opis predmetu zákazky :
V rokoch 2010 až 2012 bude spoločnosť Lesy Smolník, s.r.o. realizovať „Projekt
ozdravných opatrení v spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o., na roky 2010 – 2012“. Tento
výber je zameraný na výber dodávateľa služieb v pestovnej činnosti.
2.2.1. Špecifikácie jednotlivých služieb (výkonov)
2.2.1.1. Príprava plôch na obnovu lesa –uhadzovanie haluziny
2.2.1.2. Umelá obnova lesa
2.2.1.3. Ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti burine - vyžínaním
2.2.1.4. Ochrana mladých lesných porastov (MLP) proti zveri – náter repelentom
2.2.1.5. Prečistky
2.2.1.6. Výchova mladých lesných porastov (MLP) – plecí rub (výrub nežiadúcich
drevín)
2.2.1.7. Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu
Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
2.2.2. Rozsah úloh na plánovanú dodávku služieb:
výkon
uhadzovanie haluziny
umelá obnova
ochrana proti burine
ochrana proti zveri
prečistky
plecí rub
ochrana lesa

Merná jednotka
m3 kalamity/ha
ks
ha
ha
ha
ha
m3

2010
6 800,00
0,00
0,00
0,00
59,51
128,56
60,10

2011
0,00
44 600,00
9,60
15,80
69,00
102,40
60,10

2012
0,00
34 000,00
31,60
15,80
39,21
0,00
0,00

spolu
6 800,00
78 600,00
41,20
31,60
167,72
230,96
120,20

Podrobný rozpis výkonov je špecifikovaný v súťažných podkladoch.

3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný s finančnou pomocou v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013.
5. Zmluva
Vzťah medzi obstarávateľom a dodávateľom bude upravený zmluvou na dodávku služieb
v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku (NFP) s PPA.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
•
•

Miesto: LUC Obecné lesy Smolník, LHC Smolník, v zmysle projektu ozdravných
opatrení.
Termín: 2010 – 2012, podľa upresnení vedúcich pracovníkov obstarávateľa.

7. Podmienky účasti:
Uchádzač musí splniť všetky podmienky účasti, inak bude z vyhodnocovania ponúk
vyradený! Sú to:
§ uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby v súvislosti s realizáciou predmetu
zákazky;
§ uchádzač nesmie byť v likvidácii a nesmie voči nemu prebiehať konkurzné konanie.
8. Vysvetľovanie podkladov a údajov vo výzve
V prípade potreby objasnenia podkladov a údajov vo výzve a súťažných podkladoch,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej
osoby najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
9. Poskytovanie súťažných podkladov (SP)
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese kontaktnej osoby,
faxom, alebo e-mailom, uvedených v bode č. 1.
Súťažné podklady sa budú vydávať :
v pracovných dňoch od 28.09.2009 do 20.10.2009
v pracovnom čase od : 07.00 hod. do 14:30 hod., po dohovore s kontaktnou
osobou uvedenou v bode 1.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov :
- osobné prevzatie na adrese verejného obstarávateľa, alebo zaslanie
poštovou zásielkou alebo e-mailom
Úhrada za súťažné podklady : NIE

10. Predkladanie ponúk
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Miesto na predkladanie ponúk : sídlo verejného obstarávateľa
Lehota na predkladanie ponúk : 23.10.2009 do 12:00 hod. (rozhodujúci je
dátum a čas doručenia ponuky do sídla verejného obstarávateľa)
Spôsob predloženia ponuky : v uzavretej obálke osobne alebo poštovou
zásielkou s označením „Súťaž – služby - neotvárať!“. Obálka bude
obsahovať obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa a uchádzača.
Jazyk ponuky:
Ponuky je potrebné predložiť v jednom vyhotovení v slovenskom, alebo
českom jazyku (ak je ponuka v inom jazyku musí byť preložená do
slovenského jazyka).
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka.

11. Otváranie obálok s ponukami : 23.10.2009 o 14:00 hod.
Miesto otvárania obálok:
Kancelária Jána Kačmára, v sídle verejného obstarávateľa.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznou ponukou bude cenovo najvýhodnejšia ponuka.
13. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2009
14. Vyhodnotenie ponúk: 23.10.2009
15. Obmedzenie počtu uchádzačov: NIE

Dňa : 28.09.2009 v Smolníku
Ján Kačmár
Konateľ spoločnosti

