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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:  31666205
Novoveská Huta 304, 053 31 Spišská Nová Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Novoveská Huta
Kontaktná osoba: Ing.Jan Novák, Ing.Stanislav Tkáč
Telefón: +421 534173412 / 534173421
Fax: +421 534173425
Email: huta@lesysnv.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesysnv.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  lesníctvo
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka sadeníc pre umelú obnovu lesa na rok 2014 a 2015

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Spišská Nová Ves
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka sadeníc pre umelú obnovu lesa na rok 2014 a 2015 potrobnejšie v bode 3. Súťažných podkladov

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 03450000-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Dodávka sadeníc pre umelú obnovu lesa na rok 2014 a 2015 potrobnejšie v bode 3. Súťažných podkladov
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota/Od:  40 000,0000 Do :   60 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO. Uvedené podmienky uchádzač
preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. Požadované doklady musia byť predložené
v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a platnosti v zmysle ZoVO a súťažných podkladov.  
Uchádzač ako podnikateľ vo verejnom obstarávaní zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie, môže
údaje a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ZoVO nahradiť
predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov
podľa § 128 ZoVO. 
Pokiaľ je podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov vedenom ÚVO podľa predpisov platných pred účinnosťou zákona
č. 28/2013 Z. z., resp. predmetné potvrdenie ÚVO je vydané pred 18.02.2013, je uchádzač povinný v zmysle § 155 ods.
8 ZoVO splniť podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZoVO a preukázať ju čestným vyhlásením podľa § 26 ods. 2
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písm. f) ZoVO.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
v súlade s § 31 ods. 3 ZoVO.  
V prípade predkladania ponuky na viacej častí súčasne, dokumenty a doklady uvedené vyššie, ako spoločné pre všetky
časti predmetu zákazky, postačuje predložiť len raz.  
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia vyplýva
taxatívne z príslušných ustanovení ZoVO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. - uchádzač predloží
doklady v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) ZoVO: súvahy alebo výkazy o majetku a záväzkoch a tiež výkazy ziskov a strát
alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti. Účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov
a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať
súvahu a výkaz ziskov a strát. Predložiť ako kópie potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. V
predložených účtovných výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky z ktorých sa skladá
celková čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok.  
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú
požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
2. - uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate za posledné
3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, napr. vo forme
vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
Verejný obstarávateľ stanovuje jednotnú metodiku vypisovania a výpočtu celkového obratu z predmetných účtovných
výkazov, aby boli porovnávané porovnateľné výsledné hodnoty uchádzačov za príslušný rok, ktoré sú súčtom rovnakých
riadkov - syntetických účtov a účtovných skupín nasledovne. Jednotná metodika sa odvíja z § 4 ods. 9 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a z vyhlášky č.269 Protimonopolného úradu SR z
21.04.2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte obratu a je ukázaná napr.:  
- na výkaze o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve za rok 2009 č. výkazu UVFO1v08_1, v ktorom obrat
podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je súčet: a) príjmov z predaja výrobkov + b) príjmov z
predaja tovaru + c) príjmov z predaja služieb; t.j. (použije sa riadok č. 04 Príjmy celkom).  
- na výkaze ziskov a strát v podvojnom účtovníctve za rok 2009 č. výkazu UVPOD2v09_1, v ktorom obrat podnikateľa
účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva je súčet: a) tržieb z predaja výrobkov (syntetický účet 601) + b) tržieb z
predaja tovaru (syntetický účet 604) + c) tržieb z predaja služieb (syntetický účet 602) + d) tržieb z predaja cenných
papierov a podielov (syntetický účet 661).  
Pre uchádzačov z iných krajín ako SR prepočet vykonať kurzom NBS ku poslednému dňu hospodárskeho roka (ku dňu
účtovnej závierky príslušného hospodárskeho roka), za ktorý sa finančný údaj vyžaduje.  
Pre uchádzačov z iných krajín ako SR je táto metodika príkladom, t.j. preberú sa porovnateľné účty, z ktorých sa bude
skladať celkový obrat za príslušný rok. 
Uchádzač môže v zmysle § 27 ods. 2 ZoVO na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje v súlade s § 27
ods. 2 ZoVO.  
Skupina dodávateľov v zmysle § 31 ods. 3 ZoVO preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 27 ZoVO
spoločne.  
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: podmienky účasti týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 27 ZoVO.  
Verejný obstarávateľ požadovaním účtovných výkazov skúma ekonomickú silu a finančnú stabilitu uchádzačov. Z
požadovaných účtovných výkazov budú kontrolované celkové obraty uchádzačov za uvedené roky. Požadované doklady
sú tiež z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní si plniť finančné
záväzky, sú ekonomicky stabilní, budú schopní prefinancovať zákazku vzhľadom na predpísané platobné podmienky,
dĺžku splatnosti faktúr a financovania bez preddavkov alebo záloh a sú schopní úspešne plniť zmluvu - predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):  
- v nadväznosti na § 32 ods. 6 ZoVO, verejný obstarávateľ požaduje priemerný ročný celkový obrat vo výške minimálne
50 000,- € alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: verejný obstarávateľ požadovaním týchto
podmienok účasti - vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby sa verejného
obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí sú finančne silní a stabilní. Podmienka priemerného ročného celkového
obratu v stanovenej minimálnej výške za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti je primeraná vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky, rozsahu a predpokladanej
lehote realizácie a dodania predmetu zákazky a je v súlade s § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO. Podmienka účasti je potrebná a
primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky aj dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť
schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na poskytnutie predmetu zákazky, ktorý bude uhradený v zmysle
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predpísaných zmluvných podmienok, bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť byť
ekonomicky stabilný a pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky, bez prerušenia realizácie
predmetu zmluvy.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. - uchádzač preukazuje
splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) ZoVO v
originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, t.j. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb
(rovnakých alebo porovnateľných ako predmet zákazky) za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom  
1) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,  
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  
Pokiaľ v predkladaných dokladoch uchádzača (najmä v referenčných listoch) bude uvedená iná mena ako EUR, prepočet
môže byť dopísaný ručne perom. Prevod z SKK na EUR vykonať konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK, resp. v
prípade zahraničných uchádzačov kurzom ECB ku dátumu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania z
protokolu uvedeného v referenčnom liste. V prípade, že v referenčnom liste nie je uvedený konkrétny dátum
preberacieho konania, uchádzač je oprávnený tento dátum dopísať ručne perom, vrátane prepočtu kurzom ECB k
uvedenému dátumu.  
Odporúča sa, aby z predloženého zoznamu, resp. predložených referenčných listov alebo vyhlásení uchádzača bolo
možné, už okrem vyššie uvedených zákonných údajov, zistiť aj dostupné údaje v zmysle § 9a ods. 2 ZoVO, resp. do
doby zverejnenia vzoru referencie vo forme elektronického formulára Úradom pre verejné obstarávanie na jeho
webovom sídle, minimálne tieto údaje:  
- názov predmetu zmluvy  
- stručný popis predmetu zmluvy s množstevným rozsahom, kde si bude možné odkontrolovať, či predmet zmluvy spĺňa
minimálnu požadovanú úroveň štandardov,  
- lehota realizácie, t. j. od do (mesiac, rok),  
- dátum úspešného dodania, odovzdania,  
- cena predmetu zmluvy v EUR bez DPH zmluvná a skutočná,  
- názov a sídlo odberateľa/objednávateľa,  
- kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefón) zodpovednej osoby odberateľa za účelom overenia si poskytnutých
informácií. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby predkladali referencie len zákaziek alebo ich častí podľa vyššie
uvedených podmienok, v požadovanej forme a s požadovanými údajmi, aby predložené doklady mali potrebnú
výpovednú hodnotu, bolo si ich možné preveriť a nemuseli byť dodatočne uchádzačmi vysvetľované. Odôvodnenie
primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu
uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet
zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto zákaziek.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Spĺňať
požiadavky podľa zákona č.:138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiály a vyhlášky č.: 501 z roku 2010, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh. Doklady musia byť
aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Splnenie preukáže
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

S15112013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  09.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  10.12.2013 10:30
Miesto :  Otváranie ponúk - obálok s ponukami sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa, na adrese: Lesy mesta
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Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí
ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená a to: štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti a odovzdá
splnomocnenie na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
PRV SR 2007-2013,opatrenie 2.1. Obnova potencialu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
15.11.2013
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