
 

 

MESTO PODOLÍNEC  
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 
IČO: 00330132 �: +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
e-mail: mupodolinec@podolinec.eu �: +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200 

   zastúpené štatutárnym orgánom mesta: Ing. Danielom Marhevkom, primátorom mesta 
 
 

v y h l a s u j e  
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. L1/2016 
 

zákazka podľa § 4 ods. 3 písm. a) Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
Obchodné meno: Mesto Podolínec 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3, 065 03  Podolínec 
IČO:    00330132 
DIČ:   2020526189 
IČ DPH:  SK2020526189 
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Marhevka 
Telefón:  0905 471 104 
E-mail:  primator@podolinec.eu 
Bankové spojenie: VÚB a.s., exp. Podolínec 
Číslo účtu:  SK9002000000003141187351 
BIC:   SUBASKBX 
 
2. Predmet zákazky: 
„Služby v lesníctve č. L1/2016“ 
 
3. Hodnota zákazky: 
Podľa jednotlivých zákaziek uvedených v súťažných podkladoch. 
 
4. Špecifikácia zákazky: 
Mesto Podolínec obstaráva služby v lesníctve: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva na 
jednotlivých lesných obvodoch (LO).  
Súťažné podklady podľa jednotlivých LO si môžu záujemcovia prevziať na oddelení 
mestských lesov ulica Jozefa Smreka 3/468 Podolínec do 25.02.2016 (štvrtok) do 14.00 hod.   
Po predchádzajúcom dohovore možno vykonať terénnu obhliadku jednotlivých porastov. 
Vybavuje vedúci OML Podolínec: Peter Baňas, GSM 0905175606 
 
5. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo uzatvorená k jednotlivým zákazkám, resp. súhrnu zákaziek. 
 
6. Miesto dodania služieb: 
Služby sa budú vykonávať v jednotlivých lesných obvodoch po porastoch určených 
v súťažných podkladoch  po JPRL dielcoch. 
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7. Termín vykonania služieb:  
Určí sa v zmluve o dielo. 
 
8. Termín doručenia  cenových ponúk: 
Do:    26. februára 2016  piatok do 09:00 hodiny doručiť. 
 
9. Miesto doručenia cenových ponúk: 
Oddelenie mestských lesov  3/468 ulica Jozefa Smreka, 065 03  Podolínec. 
Kontaktná osoba na prevzatie ponúk: Peter Baňas, kontakt GSM 0905175606, je potrebné sa 
telefonicky ohlásiť.  
 
10. Ďalšie ustanovenia: 
Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „Verejné 
obstarávanie č. L1/2016 – Služby v lesníctve“ s vyznačením lesného obvodu (LO), pre 
ktorý sa ponuka predkladá.  
 
11. Požadované obchodné podmienky: 
a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v mene EURO, pričom cena musí byť konečná 
a musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); 
do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača, 
b) na dodanie služieb sa neposkytuje preddavok, konečné vyúčtovanie sa zrealizuje na 
základe odsúhlaseného číselníka dreva, resp. dokladu o uskutočnení prác, 
c) splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa prevzatia faktúry pracovníkom zodpovedným za úhradu 
faktúry, prílohou faktúry je odsúhlasený číselník dreva, podpísaný lesným referentom, 
d) záruka za služby a uplatňovanie reklamácií je v zmysle platných noriem SR, ostatné 
dojednania sa určia v zmluve o dielo. 
 
12. Obsah ponuky: 
a) originál alebo overená kópia potvrdenia z príslušného registra o spôsobilosti poskytovať 
predmet obstarávania nie starší ako tri mesiace, 
b) čestné vyhlásenie, že uchádzač má vysporiadané vzťahy so sociálnou poisťovňou, so 
zdravotnými poisťovňami, že nie je v konkurze a nedlží svojim zamestnancom mzdu, 
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, 
c) cenová ponuka na celý predmet zákazky musí byť podpísaná štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať 
musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva), 
d) čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa 
uvedenými vo výzve, 
e) doklady, ktoré preukazujú spôsobilosť uchádzača vykonávať ťažbové služby, a to: 
- kópia preukazu odbornej spôsobilosti pre práce s motorovou pílou štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo zamestnanca uchádzača, 
- kópia dokladu o vlastníctve stroja určeného na ťažbu dreva, 
- kópia vodičského oprávnenia na vedenie stroja určeného na ťažbu dreva.  
 
13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia ponúknutá cena s prihliadnutím na mimoriadne nízku ponuku v zmysle § 42 Zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
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14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietky v zmysle platného zákona 
o verejnom obstarávaní, 
b) verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu, otváranie obálok je 
neverejné, 
c) všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 
5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému 
uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma; neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že 
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, 
d) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným 
v poradí za uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným 
uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. 
 
15. Dôvody na zrušenie zadania zákazky: 
a) nebola predložená žiadna ponuka, 
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, 
c) ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 
d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 
 
 
Výzva zverejnená na internetovej stránke Mesta Podolínec – www.podolinec.eu 
v profile verejného obstarávateľa a na úradných tabuliach Mesta Podolínec dňa 
19.02.2016.  
 
 
V Podolínci dňa 19.02.2016, piatok 
 
 
Zverejnil: Ing. Marián Beňo                                                  Vypracoval: Peter Baňas  
                                                                                                       
                                                                                                 Kontakt: 0905175606 
 
 
 
Schválil: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta  
 
 
 
 
 
 


