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A.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľa 
Názov :  Mesto Podolínec                            IČO : 00330132  
Sídlo :  Mestský úrad                                   PSČ : 065 03   
Ulica :  Námestie Mariánske č.3    
Telefón :  052/4391205  
E - mail :  prednosta@podolinec.eu   
Kontaktná osoba :  
Pre predmet zákazky a technickú špecifikáciu : 
Mgr. Michal Marhefka, č.tel.0914 333 385, e-mail : prednosta@podolinec.eu 

                 Pre verejné obstarávanie : 
                 Mgr. Michal Marhefka, č.tel. 0914 333 385, e-mail : prednosta@podolinec.eu 
 
2. Predmet zákazky 
2.1  Služby v lesníctve 2/2014 – kalamita  
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu     
   zákazky. 
 
 3. Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky ktorá je rozdelená na jednotlivé 
lesné obvody (LO 02 Javor – Podolínec; LO 03 Plontana – Vyšné Ružbachy).  

 

4. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mestských lesov 
Podolínec. 
4.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je určená v ponukových listoch v mene 
EURO; cena je konečná.  
 
5.   Zmluva 
Zmluva o dielo. 
 

6.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
6.1  Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky : lesné obvody a porasty v majetku 
mesta Podolínec: LO 02 Javor – Podolínec; LO 03 Plontana – Vyšné Ružbachy 
6.2  Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: do 31. decembra 2014 

 
 

7.  Variantné riešenie 
  Umožňuje sa predložiť aj variantné riešenie. 

 
Časť II. 

 Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 9. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom 
a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou, 
s možnosťou využitia elektronických prostriedkov.  
 

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka miesta dodania tovaru je možná po predchádzajúcom dohovore so zodpovednou 
osobou pre predmet zákazky a technickú špecifikáciu podľa bodu 1. Obhliadka bude 
vykonaná s lesným referentom zodpovedným za lesný obvod, na ktorom sa majú práce 
vykonať. 

 

Časť III. 

mailto:prednosta@podolinec.eu


Príprava ponuky 
 
12.  Jazyk ponuky 
12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku, resp. alternatívny jazyk sa pripúšťa aj jazyk český bez obmedzenia. 
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do 
slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka ponuky, ktorá je vyhotovená v českom 
jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad 
v slovenskom  jazyku. 
 

13.  Obsah ponuky 
Uvedený vo výzve – bod 13 
 
14.  Mena a ceny, ostatné údaje uvádzané v ponuke 
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 
 č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to kompletná cena za celý         
predmet  zákazky. 
14.2    Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  
14.3    Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú     
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
14.3.2  sadzba DPH a výška DPH, 
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH 
14.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v skladbe  tak      
ako je uvedené vyššie (na úrovni bez DPH) a na skutočnosť, že nie je platcom DPH   
upozorní. 
 

15.  Vyhotovenie ponuky 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16. Označenie obalu ponuky 
16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
16.2.1  adresu obstarávateľa uvedenú vo vyhlásení metódy verejného obstarávania 
16.2.2  adresu uchádzača, 

 16.2.3  označenie „verejná súťaž - neotvárať“, 
 16.2.4  označenie heslom verejnej súťaže “Služby v lesníctve 2/2014 – kalamita“.  
 16.2.5  označenie obvodu, na ktorý sa ponuka predkladá 

 
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
17.1 Ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v lehote do 11.09.2014 do 14,00 
hod. na adresu  verejného obstarávateľa pri poštovej zásielke podľa bodu 1., pri osobnom 
doručení na adresu Mestský úrad, Námestie Mariánske č.3, Podolínec – sekretariát 
primátorky mesta a prednostu MsÚ na 1. NP.  
17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 
 
 
 
 
 



Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

19. Otváranie obálok s ponukami 
19.1 Termín a miesto otvárania obálok : po vymenovaní komisie primátorkou mesta 
19.2 Na otváraní ponúk sa neumožňuje účasť zástupcom uchádzačov 
 
22. Hodnotenie ponúk 
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo 
vyhlásení metódy verejného obstarávania a súťažných podkladoch a spôsobom určeným 
v časti  A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

 
Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

23.  Oznámenie o úspešnosti ponuky 
23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli, teda že ich 
ponuka sa neprijíma. 
 
24.  Uzavretie zmluvy 
24.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. 
 

A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
Kritériá na hodnotenie ponúk : cena za dodanie predmetu zákazky 

 
Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. To 
znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu 
cenu (a to ako ceny konečnej t.j. u platcov DPH vrátane DPH, u neplatcov DPH ceny 
konečnej). 

 
A.3  POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

Elektronická aukcia sa nepoužije.   
 

B.1  PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky sú práce v jednotlivých lesných obvodoch. Každý uchádzač môže 
predložiť ponuku na jednotlivý Lesný obvod. Súťažné podklady sú rozdelené na jednotlivé 
lesné obvody. Záujemca si vyžiada súťažné podklady na obvod, v ktorom má záujem práce 
vykonávať. Ponuky sa predkladajú na jednotlivé lesné obvody samostatne.  

 
B.2  SPÓSOB URČENIA CENY 

Za celý predmet zákazky v súlade v súlade so smernicou č. 2/2013 o obstaraní tovarov 
služieb a stavebných prác. Maximálnu cenu určenú v ponukovom liste je možné zvýšiť max 
o mieru inflácie za r. 2013 čo predstavuje 1,4%. 
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách  
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  


