Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o., 055 65 Smolnícka Huta
Tel. 053/4799411 , e- mail: lesyhuta@trixnet.sk

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
(prieskum trhu )
1. Identifikácia obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Osoba oprávnená na jednanie:

Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o.
Marián Pohly, konateľ spoločnosti
36578657
2021843516
SK2021843516
lesyhuta@trixnet.sk
Imrich Džurňák

2. Predmet zákazky : Služby v lese – komplexná výroba dreva na rok 2018
3. Miesto dodanie predmetu zákazky :
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o.
Lesný obvod – 01 - Žľaby – podľa JPRL
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú služby v lese – ťažba, približovanie a manipulácia dreva na OM
v rozsahu a podľa pokynov obstarávateľa, v lesoch ktoré obhospodaruje spoločnosť Obecné
lesy Smolnícka Huta s.r.o. . Uvedené ťažbové práce spočívajú v samotnej ťažbe dreva,
v sústreďovaní a manipulácii dreva, ktorými je možné dosiahnuť požadovaný cieľ, t.j.
komplexná výroba dreva.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Do 19500, EUR bez DPH na JPRL
6. Mena a ceny uvedené v ponuke:
Ponuková cena musí byť zostavená v EUR v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov podľa priloženej tabuľky v prílohe tejto výzvy s uvedením, či
ste alebo nie ste platcom DPH.
7. Podmienky účasti uchádzačov:
Na splnenie podmienky účasti musí záujemca predložiť:






Cenovú ponuku
Kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať a poskytovať uvedenú službu
Kópiu platného dokladu o odbornej spôsobilosti /pilčícky preukaz, obsluha
LKT,UKT/
Kópia dokladov o technickej spôsobilosti /osvedčenie o evidencii vozidla/
Čestné prehlásenie

Obhliadka porastov predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej dohode, kontaktná
osoba : Imrich Džurňák
8. Ostatné podmienky účasti:
Operatívnosť – v prípade potreby do 60 min. od nahlásenia nastúpiť na odstránenie
mimoriadnych udalosti kdekoľvek na území Obecných lesov Smolnícka Huta s.r.o. .
9. Kritéria na vyhodnotenie ponuky:
 Najnižšia cena v EUR bez DPH
 Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) – osobné skúsenosti /hodnotenie vedúceho LO/
10. Lehota viazanosti :
Do 31.12.2018
11. Predloženie ponuky:
Záujemca predloží cenovú ponuku obstarávateľovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke
označenej heslom : „ROK 2018- Neotvárať“
12. Lehota na predloženie ponuky : 27.12.2017 – do 12.00 hod.
13. Otváranie ponúk: 27.12.2017 – neverejné
14. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk :
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnocovania ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že obstarávateľ jeho
ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspel.
15. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom obstarávania bude zmluva, resp. objednávka na komplexnú výrobu dreva na
rok 2018
16. Doplňujúce informácie:
Podmienky financovania – z vlastných zdrojov obstarávateľa . Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného styku na základe faktúr vystavených úspešným
uchádzačom mesačne, po zrealizovaní a protokolárnom prevzatí prác osobou poverenou
obstarávateľom.
17. Ďalšie informácie
 Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) vyhodnotiť, resp. zrušiť ponukové konanie alebo nevybrať ani jednu ponuku, ak ponúkané
ceny sú vyššie ako max. ceny alebo ako sú jej finančné možnosti
b)určiť priemerný objem, druh ťažby, resp. počet JPRL pre jedného dodávateľa
c) určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch –lokalitách z hľadiska plynulosti,
odbornosti, klimatických a ostatných prírodných podmienok a pre zabezpečenie
dodržania leso -technických termínov.
d) obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prieskum trhu aj bez uvedenia dôvodu
zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov





Pri realizácii prác dodržiavať všetky schválené zákonné technologické postupy a na
príkaz lesného hospodára zastaviť, resp. prerušiť práce
Dodržiavať platné predpisy a zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a platné predpisy a zákony o ochrane pred požiarmi
Víťazná ponuka bude záväzná v lehote viazanosti pre všetkých dodávateľov služieb

V Smolníckej Hute dňa 15.12.2017

Marián Pohly
konateľ

Príloha č.1: Cenová ponuka
Príloha č.2: Čestné prehlásenie

Príloha č. l:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Identifikácia uchádzača
/Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH/

Cenová ponuka
Obstarávateľ:
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o., 055 65 Smolnícka Huta
Predmet zákazky :
Poskytnutie služieb: Komplexná výroba dreva na rok 2018
P.č.

Maximálna Ponúknutá Ponúkaný
cena
cena v
objem v

Druh služby

€/Nh bez
DPH

3.

Ťažba dreva motorovov pílou,približovanie UKT,
približovanie dreva LKT,manipulácia dreva (výrezy 46m dĺžky)
Ťažba dreva mot.pílou, približovanie UKT,približovanie
LKT, maniupulácia dreva na OM – výrezy 4-6m dĺžky
v prebierkových porastoch
Manipulácia dreva na OM /skracovanie na 1m
dĺžky+štiepanie/

4.

Časová práca s LKT

1.

2.

12,00€/m3
17,00€/m3
6,00€/prm
13,00€/Nh

Sme – nie sme platcovia DPH (neplatný údaj prečiarknuť)
V ................................ dňa ............................

.............................................
Podpis, pečiatka

t.j.

Príloha č. 2:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Identifikácia uchádzača
/Názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH/

Obstarávateľ :
Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o., 055 65 Smolnícka Huta
Predmet zákazky:
Poskytnutie služieb : Služby v lese – Komplexná výroba dreva na rok 2018

Čestné prehlásenie
Týmto prehlasujem, že :
 som sa podrobne oboznámil s vyššie uvedenými podmienkami a plne s nimi súhlasím
 všetky mnou uvedené údaje a predložené doklady sú pravdivé a správne,
 nemám nedoplatky na poistnom voči Sociálnej poisťovni a zdravotnými poisťovňami,
nemám daňové nedoplatky
 zabezpečím si vlastný dopravný prostriedok na dopravu osôb a materiálu do
jednotlivých porastov a vlastné náradie pre výkon jednotlivých prác

V ............................. dňa ....................................

............................................
Podpis a pečiatka

