
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica č. 2/2013 Mesta Podolínec 

o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 
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1. Časť 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tejto smernice je zabezpečiť jednotný prístup k realizácii obstarávania tovarov, 

služieb a stavebných prác v potrebách Mesta Podolínec v nadväznosti na novelu zákona č. 

95/2013 k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Hlavným 

cieľom tejto smernice je určenie jednotlivých postupov verejného obstarávania pri zákazkách, 

ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné zákazky. Pre účely tejto smernice nazývame zákazky 

iné ako podlimitné a nadlimitné, „zákazky s nízkou hodnotou“. 

 

Článok 2 

Finančné limity 

 

1. Zákazky podľa § 9 ods. 9 ZOV: 

 

Pásmo č. 1  

Tovary, služby a stavebné práce od 0 – 1000 € 

 

Pásmo č. 2 

Tovary a služby od 1000 – 20 000 € 

Stavebné práce od 1000 – 30 000 € 

 

2. Postupy zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek sa riadia ustanoveniami 

ZVO (§ 22 až § 109). 

  

Článok 3 

Postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami 

 

Pásmo č. 1 

Zamestnanec Mesta Podolínec (ďalej len „zamestnanec“) pri zadávaní zákazky, ktorá patrí do 

pásma 1 podľa článku 2 tejto smernice, nie je povinný vykonať prieskum trhu. Zamestnanec 

vystaví objednávku, ktorú podpisuje primátor mesta. 

Pásmo č. 2 

Zamestnanec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá patrí do pásma 2 podľa článku 2 

tejto smernice, vykoná prieskum trhu takým spôsobom, že zverejní v profile verejného 

obstarávateľa (na web stránke mesta Podolínec do času zriadenia elektronického úložiska 

v zmysle § 155m ods. 8 ZOV) výzvu na predloženie cenovej ponuky a súťažné podklady ak 

sú súčasťou výzvy. Zamestnanec, ktorého poverí primátorka mesta, ako predsedu komisie na 

otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk, zverejní informácie o úspešnom uchádzačovi 

a o vysúťaženej cene v profile verejného obstarávateľa najneskôr tri dni pred podpisom 

zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. podpísaním objednávky.  
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Článok 4 

Priebeh verejného obstarávania 

 

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

Tento postup je podrobne upravený v § 5 ZVO a je základom pre zadanie zákazky s nízkou 

hodnotou uvedenou v čl. 2 bod 1. 

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

- výpis alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra ako 

potvrdenie o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať daný druh prác resp. služieb nie starší 

ako tri mesiace (postačuje aj neoverená kópia – podľa charakteru zákazky) 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač má vysporiadané vzťahy so zdravotnými poisťovňami, 

sociálnou poisťovňou, že nie je v konkurze a nedlží svojím zamestnancom mzdu, podpísané 

štatutárnym orgánom uchádzača 

- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými vo výzve 

- iné podmienky účasti, ktoré určí obstarávateľ v závislosti od charakteru zákazky 

4. Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača 

Kritériom pre výber uchádzača, a tým aj odôvodnením výberu uchádzača je najnižšia cena 

alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Výber na základe iných kritérií sa musí písomne 

zdôvodniť. Vyhodnocovanie ponúk sa riadi § 42 ods. 1 – 6 ZVO. 

5. Uzavretie zmluvy, resp. vystavenie objednávky 

Zmluvu za Mesto Podolínec uzatvára alebo objednávku  podpisuje štatutárny zástupca – 

primátor.  

6. Evidencia dokumentácie zo zadávania podlimitnej zákazky 

Dokumentácia zo zadávania podlimitnej zákazky sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po 

uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky. Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady 

a podklady pre zadanie zákazky. 

7. Povinnosť zverejňovať súhrnné správy 

Mesto Podolínec je povinné zverejniť každé 3 mesiace na svojom webovom sídle súhrnnú 

správu o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 EUR s DPH, pričom pri každej 

zákazke sa uvedie najmä: 

a) hodnota zákazky, 

b) predmet zákazky, 

c) identifikácia úspešného uchádzača. 
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2. Časť 
Určenie maximálnych cien prác vykonávaných dodávateľsky v mestských lesoch 

Podolínec 

 

Mesto Podolínec určením týchto maximálnych cien upravuje tvorbu cenovej politiky v rámci 

mestských lesov Podolínec. Maximálna cena je základom pre uskutočnenie verejného 

obstarávania. Maximálne ceny sa prehodnocujú raz ročne s prihliadnutím na výšku inflácie, 

ktorá je uverejnená na webovej stránke Štatistického úradu SR.  

 

Článok 7 

Dodanie prác – ťažba dreva 

 

1. Dodávateľ služby – ťažba dreva v príslušnom poraste bude vybratý na základe 

vyhodnotenia predložených cenových ponúk a následného výberu najnižšej cenovej ponuky. 

Konečná jednotková a celková cena určená výsledkom verejného obstarávania komplexnej 

výroby dreva v príslušnom poraste bude určená v zmluve o dielo. Údaje potrebné pre 

zostavenie zmluvy o dielo, ako je objem stredného kmeňa a terénny typ, sa prevezmú z 

platného lesného hospodárskeho plánu a približovacia vzdialenosť bude priamo zmeraná v 

teréne. Cena bude stanovená podľa prílohy č. 1 v € bez DPH za 1 m3 zmanipulovaného, 

vytriedeného, uloženého a označeného sortimentu surového dreva na odvoznom mieste. 

Podkladom na fakturáciu bude doklad o pôvode dreva podpísaný dodávateľom prác a 

príslušným vedúcim lesného obvodu. Dodávatelia prác sú povinní sa pri výkone prác riadiť 

pokynmi vedúcich lesných obvodov a ich nadriadených pracovníkov. 

 

2.  Zmluva s úspešným uchádzačom má obsahovať nasledovné:  

Dodávateľ je povinný spracovať hmotu hrúbky od 7 cm vrátane. Dodávatelia nebudú 

pracovať s ťažkými mechanizmami v približovaní dreva počas nepriaznivého počasia, aby 

nedošlo k erózii pôdy. Pri nedôslednom spracovaní drevnej hmoty, pri nesprávnom meraní 

dreva a pri nedodržaní technologických postupov bude vykonaná zrážka 10 % z ceny za 1 m3 

z objemu vyťaženej hmoty. Rozsah prác dojednaných v jednotlivých porastoch sa bude riadiť 

potrebou objednávateľa a platným lesným hospodárskym plánom. V zmluve strany dohodnú 

aj zodpovednosť za dodržanie technologických postupov, zásad bezpečnosti pri práci a 

protipožiarnych predpisov. 

 

Článok 8 

Dodanie prác – pestovná činnosť 

 

1. Dodávateľ služieb v pestovnej činnosti v príslušnom poraste bude vybratý na základe 

vyhodnotenia predložených cenových ponúk uchádzačov a následného výberu najnižšej 

cenovej ponuky. Konečná jednotková a celková cena služby v pestovnej činnosti v príslušnom 

poraste bude určená v zmluve o dielo prípadne v objednávke prác. Pri určovaní ceny za 

technickú jednotku sa bude prihliadať na rôznorodosť pracovných podmienok. Podkladom pre 
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fakturáciu je preberací protokol prác. Preberací protokol bude podpísaný dodávateľom prác, 

príslušným lesníkom a jeho priamo nadriadeným pracovníkom. Množstvo prác bude závislé 

od technologických prírodných podmienok a od predpisov platného lesného  hospodárskeho 

plánu. Vykonané práce budú preberané vedúcim príslušného lesného obvodu, na ktorom boli 

jednotlivé práce prevedené a jeho priamo nadriadeným pracovníkom. 

2. V prípade nedodržania technologických postupov a pri nedodržaní podmienok 

špecifikovaných v zmluvách o dielo alebo v objednávke bude vykonaná zrážka 10 % z ceny 

za technickú jednotku. 

 

Článok 9 

Podmienky vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Uvedené sadzby za cenu prác vykonávaných dodávateľsky sú maximálne a používajú 

sa pri prácach s charakterom podlimitnej zákazky podľa ZVO. V prípade, ak predpokladaný 

objem prác v príslušnom poraste presiahne cenový limit pre podlimitnú zákazku podľa 

platného zákona o verejnom obstarávaní, použije sa pri výbere dodávateľa iný postup 

zadávania zákazky podľa ZVO. 

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky z jednotlivých činnosti v ťažbovej a pestovnej 

činnosti bude zverejnená na internetovej stránke mesta v profile verejného obstarávateľa a na 

úradných tabuliach mesta.  

3. Jednotliví dodávatelia prác v ťažbovej a pestovnej činnosti budú vybratí na základe 

predložených cenových ponúk za jednotlivé činnosti. Vyhodnotenie cenových  ponúk a výber 

dodávateľov prác prevedie výberová komisia menovaná primátorkou mesta. Komisiu tvoria 

najmenej  traja členovia. O výbere dodávateľov prác bude vyhotovená zápisnica a jednotliví 

uchádzači budú o výsledku písomne vyrozumení. Komisia odporučí štatutárovi mesta 

podpísať zmluvu o dielo s víťazom súťaže. 

 

Článok 10 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

1. Za dodržanie smernice sú zodpovední: 

- referenti jednotlivých referátov, 

- vedúci oddelení, 

- prednosta mestského úradu. 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť 27.8.2013.  

3. Táto smernica nahrádza Smernicu č. 1/2012 Mesta Podolínec o zadávaní zákaziek 

s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov a smernicu č. 1/2011 o určení maximálnych cien prác vykonávaných dodávateľsky. 

 

V Podolínci, 27.8.2013 

 

Mgr. Iveta Bachledová 

primátorka mesta 
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Príloha č. 1 k Smernici č. 2/2013 

       

        Maximálne ceny komplexnej výroby dreva podľa stredného objemu kmeňa a 

približovacej vzdialenosti v €/m3 platné pre Mestské lesy  Podolínec od 

1.9.2013 

 

   

        

        Druh ťažby Objem str. kmeňa Približ. vzdialenosť v m €/m3   

                

    

 

  do  500   11,20   

RÚ,RNR   do 0,80   1000   11,80   

    

 

  1500   12,40   

    

 

  2000   12,90   

    do 1,30   do  500   11,00   

    

 

  1000   11,50   

    

 

  1500   11,90   

    

 

  2000   12,50   

    nad 1,30   do  500   10,50   

    

 

  1000   10,90   

    

 

  1500   11,50   

    

 

  2000   11,90   

PÚ,PN,RNP do 0,10   do  500   16,90   

    

 

  1000   17,50   

    

 

  1500   17,90   

    

 

  2000   18,50   

    do 0,20   do  500  15,90   

    

 

  1000   16,50   

    

 

  1500   16,90   

    

 

  2000   17,50   

    do 0,40   do  500   14,90   

    

 

  1000   15,50   

    

 

  1500   15,90   

    

 

  2000   16,50   

    do 0,60   do  500   13,90   

    

 

  1000   14,50   

        1500   14,90   

Za každých ďalších 500m nad 2000m je navýšenie sadzby o 0,33 €/m3 

 

        Prirážky pri približovaní dreva:           TT : 3,5,6   3% 

  

   

TT : 7,8,9 

 

5% 

  

   

TT : 10    8% 

  

        

        Pri komplexnej výrobe listnatých sortimentov dreva sa základná sadzba násobí koeficientom 

1,1. Pri komplexnej výrobe dreva na LO Skalná sa základná sadzba násobí pri ihličnatom 

dreve koeficientom 1,1 a pri listnatom dreve 1,2. 
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Príloha č. 2 k smernici č. 2/2013 

Výkon pestovnej činnosti       

         

         

       Sadzba  

       €/T.j. Max. cena 

Uhadzovanie haluziny na hromady a do pásov po ihl. ťažbe bez pálenia €/m3 3,49 

Uhadzovanie haluziny na hromady a do pásov po list. ťažbe bez pálenia €/m3 4,49 

Výrez krov na ploche s uhadzovaním na hromady a do pásov  €/ha 650,00 

Sadba jamková,hlbka 20 cm, plôšky 35 x 35    €/ks 0,25 

Sadba štrbinová s prípravou pôdy     €/ks 0,20 

Sadba štrbinová bez prípravy pôdy    €/ks 0,11 

Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie, nakopanie pôšky 70 x 70  1plôška 0,10 

Ochrana lesných kultúr proti burine pomiestna, plôšky     

60 x 60 cm, výška buriny 60 cm     €/ha 150,00 

Ochrana lesných kultúr proti zveri náterom repelentmi   €/ha 100,00 

Chemická asanácia dreva - postrek    €/m3 2,20 

Prerezávky mechanizované     €/ha 185,00 

Ochrana les - porastová hygiena     €/ha 560,00 

Výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch   €/ha 170,00 

Práce v lesnej škôlka: Škôlkovanie    €/1000ks 13,00 

Vyzdvihovanie sadeníc + balenie   €/1000ks 29,00 

Pletie     €/m2 0,70 

Časové práce - čistenie prepustov, drážky, vyznačovanie ťažby  €/hod. 3,00 

Časové práce JMP      €/hod. 6,70 

Časové práce traktorom     €/hod. 17,00 

 


