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Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 2601/ V  
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VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA    

nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  

((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

              LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 

              Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,odd.Sro, vložka č. 2601/ V 

              IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 251.2. 

              www.lesysnv.sk 

Zastúpený: Mgr. Ing. Peter Petko, riaditeľ – konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie 
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing. Peter Petko 
- v technických veciach:    

    príslušní polesní  - Ing. Mikuláš Hrabovský – Polesie Novoveská Huta 
                              - Ing. Marek Burík – Polesie Hnilčík 
                               - Ing. Miroslav Klein – Polesie Mlynky 

                                                 - Ing. Ján Novák - vedúci ekonomického úseku 
 
tel.:053/4173411,Fax.:053/4173425, GSM-brána.:0905 872 595 
IČO: 31666205 
DIČ: 2020503034 
IČ pre daň: SK2020503034 
Tel.: +421 534173411 
Fax: +421 534173425 
E-mail: huta@lesysnv.sk 
Webová stránka: www.lesysnv.sk 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová ves 
Č.ú.: 6608882010/1111   
(tieto údaje musia byť súčasťou KZ,MZ,ZoD...) 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.   

2.1. Názov zákazky: „Komplexná výroba dreva s uhadzovaním haluziny na rok 2015 - kalamita.“ 

2.2.  Druh zákazky:  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o., 

                                                                           Novoveská cesta  9304/28, Polesie Hnilčík 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  

              Predmet zákazky je dodanie prác (služieb) v lesníckych činnostiach – Komplexná výroba dreva 

s uhadzovaním haluziny na rok 2015 - kalamita.  

Predmetom ponuky a zákazky je na vhodných stanovištiach vykonať ťažbu dreva náhodnú, 
roztrúsenú ( spracovanie vetrovej a kôrovcovej kalamity ) spravidla  v porastoch , kde zbližovanie 
drevnej hmoty bez koňa nie je možné s následným uhadzaním haluziny - prípravou plôch  pre umelú 
obnovu lesa podľa pokynov OLH – vedúcich polesí a LO. 
      Cena za uhadzovanie haluziny je stanovená na max. 565 €/ha a za hygienu porastov 265€/ha. 
To či sa ide o hygienu alebo uhadzovanie haluziny určí vedúci polesia po obhliadke miesta v danom 
dielci/JPRL/. Podrobnejšie údaje v  prílohe k výzve na predloženie ponuky, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou súťažných podkladov. 
Podmienky: 
 a) ťažbové zvyšky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s 
maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené  inak), 
b) pásy uhádzaných ťažbových zvyškov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o 
dĺžke minimálne 5 m. 
c) objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch – lokalitách 
z hľadiska plynulosti, odbornosti, klimatických a ostatných prírodných podmienok a pre 
zabezpečenie dodržania lesotechnických termínov. 

 

 
 
Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky podľa lokalít. 
   

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie LO 
Predpokladaná 

cena za t.j.(m3) 

Množstv

o 

v t.j.(m3) 

Č.1 Podzámčiská 

P2- Hnilčík 

01 - Gretľa 

  02 - Muráň 

9,50 550 

Č.2 Gretľa 2 15,51 292 

Č.3 Kocúrka 
02 - Muráň 

11,95 700 

Č.4 Muránska cesta 11,58 800 

Č.5 Hliniky 03 - Hliniky 10,58 880 

Č.6 Hnilčík 01,02,03 17,88 805 

 

 

 



3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 

podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:      

 Uvedené v bode 3. Výzvy na predloženie ponuky v Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu 

zákazky podľa lokalít a v prílohe č.2 k danej výzve. Cena za uhadzovanie haluziny je stanovená 

na max. 565 €/ha a za hygienu porastov 265 €/ha. 

  

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke:       

 Cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na celý predmet zákazky vo forme, 

kde bude uvedená ponuková cena spolu bez DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná cena na celý 

predmet zákazky pre neplatičov DPH s upozornením, že uchádzač nie je platcom DPH. 

 

 

 6.  Podmienky účasti uchádzačov:          

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.  
Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať alebo poskytovať službu 
(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iný doklad podľa §2  
Obch. zák.), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad 
pre verejne obstarávanie/v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov 
/originál alebo úradne overenú fotokópiu nie staršie ako tri mesiace /. Kópiu dokladu o 
odbornej spôsobilosti obsluhovať stroje ( pilčícky preukaz , .... ). 
Povinná účasť na obhliadke miesta predmetu zákazky v dňoch od 2.12.2014 do 10.12.2014 

 

 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
1. ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na danú 

lokalitu = 100% a osobné skúsenosti 
2. Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) -  osobné skúsenosti 

  
 
8.  Lehota viazanosti ponuky: 31.12.2015 

 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

 

10.  Označenie obálky ponuky: „Komplexna výroba 2015 – kalamita P  - Neotvárať!! 

 

11.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota:  do 15.12.2014 do 09:00 hod. 



12.2.  Miesto: podateľňa verejného obstarávateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská 

cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

12.3.  Forma: ponuku predkladá spolu v jednej zapečatenej obálke podľa bodu 10.  

 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk:  

 14.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :16.12..2014 o 10:00 hod.  

 14.2.  Účasť na otváraní ponúk: nie 

 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

   

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie lesníckych prác. 

17.  Trvanie: 

 17.1. Lehota dodania predmetu zákazky : do 31.12.2015 

  

18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

 18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1.  Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2.  Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

20.  Doplňujúce informácie:  

20.1. Podmienky financovania:  - z vlastných zdrojov 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 24.11.2014 

 

 

 Mgr. Ing. Peter Petko 

                                                                                                                  riaditeľ – konateľ spoločnosti 
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Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 2601/ V  
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VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA    

nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  

((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

              LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 

              Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,odd.Sro, vložka č. 2601/ V 

              IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 251.2. 

              www.lesysnv.sk 

Zastúpený: Mgr. Ing. Peter Petko, riaditeľ – konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie 
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing. Peter Petko 
- v technických veciach:    

    príslušní polesní  - Ing. Mikuláš Hrabovský – Polesie Novoveská Huta 
                              - Ing. Marek Burík – Polesie Hnilčík 
                               - Ing. Miroslav Klein – Polesie Mlynky 

                                                 - Ing. Ján Novák - vedúci ekonomického úseku 
tel.:053/4173411,Fax.:053/4173425, GSM-brána.:0905 872 595 
IČO: 31666205 
DIČ: 2020503034 
IČ pre daň: SK2020503034 
Tel.: +421 534173411 
Fax: +421 534173425 
E-mail: huta@lesysnv.sk 
Webová stránka: www.lesysnv.sk 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová ves 
Č.ú.: 6608882010/1111   
(tieto údaje musia byť súčasťou KZ,MZ,ZoD...) 

 
 

2.   

2.1. Názov zákazky: „Ochrana MLP proti zveri náterom repelentom rok 2015.“ 

2.2.  Druh zákazky:  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o., 

                                                                           Novoveská cesta  9304/28, Polesie Hnilčík 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 



2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky je dodanie prác (služieb) v lesníckych činnostiach – spolupôsobenie pre 
prirodzenú obnovu lesa „OMLP proti zveri - 2015“ 
Predmetom ponuky a zákazky je na vhodných stanovištiach vykonať OMLP proti zveri podľa 
pokynov OLH – vedúcich polesí a LO. Podrobnejšie údaje v  prílohe k výzve na predloženie 
ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov 
Podmienky: 
Repelentom sa ošetruje terminálny výhonok. Výhonok pod terminálnym púčikom – nie 
terminálny púčik. Práce sa budú vykonávať ručné. Jednotlivé sadenice budeme chrániť 
chemicky proti ohryzú zverou náterom repelentným prípravkom v dávke 6 kg na 1 ha 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch – 
lokalitách z hľadiska plynulosti, odbornosti, klimatických a ostatných prírodných podmienok a 
pre zabezpečenie dodržania lesotechnických termínov. 

 

Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky podľa lokalít. 
 
  

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie LO 
Predpokladaná 

cena za t.j.(ha) 

Množstvo 

v t.j.(ha) 

Č.1 Kocúrka 

P2-Hnilčík 

02-Muráň 
79 20,01 

Č.2 Šturc 79 20,05 

Č.3 Zimná dolina 03-Hliniky 

 

79 11,15 

Č.4 Hliniky 79 18,90 

 

 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 

podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:      

 Uvedené v bode 3. Výzvy na predloženie ponuky v Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu 

zákazky podľa lokalít a v prílohe č.2 k danej výzve.  

  

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke:       

 Cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na celý predmet zákazky vo forme, 

kde bude uvedená ponuková cena spolu bez DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná cena na celý 

predmet zákazky pre neplatičov DPH s upozornením, že uchádzač nie je platcom DPH. 

 

 

 6.  Podmienky účasti uchádzačov:          

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 



telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.  
Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať alebo poskytovať službu 
(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iný doklad podľa §2  
Obch. zák.), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad 
pre verejne obstarávanie/v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov 
/originál alebo úradne overenú fotokópiu nie staršie ako tri mesiace /. Kópiu dokladu o 
odbornej spôsobilosti obsluhovať stroje ( pilčícky preukaz , .... ). 
Povinná účasť na obhliadke miesta predmetu zákazky v dňoch od 2.12.2014 do 10.12.2014 

 

 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
3. ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na danú 

lokalitu = 100% a osobné skúsenosti 
4. Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) -  osobné skúsenosti 

  
 
8.  Lehota viazanosti ponuky: 31.12.2015 

 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

 

10.  Označenie obálky ponuky: „Ochrana MLP proti zveri náterom repelentom P2  - Neotvárať!! 

 

11.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota:  do 15.12.2014 do 09:00 hod. 

12.2.  Miesto: podateľňa verejného obstarávateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská 

cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

12.3.  Forma: ponuku predkladá spolu v jednej zapečatenej obálke podľa bodu 10.  

 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk:  

 14.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :16.12..2014 o 10:00 hod.  

 14.2.  Účasť na otváraní ponúk: nie 

 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

   

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie lesníckych prác. 

17.  Trvanie: 

 17.1. Lehota dodania predmetu zákazky : do 31.12.2015 

  



18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

 18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1.  Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2.  Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

20.  Doplňujúce informácie:  

20.1. Podmienky financovania:  - z vlastných zdrojov 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 24.11.2014 

 

 

 Mgr. Ing. Peter Petko 

                                                                                                                  riaditeľ – konateľ spoločnosti 
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VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA    

nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  

((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

              LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 

              Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,odd.Sro, vložka č. 2601/ V 

              IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 251.2. 

              www.lesysnv.sk 

Zastúpený: Mgr. Ing. Peter Petko, riaditeľ – konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie 
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing. Peter Petko 
- v technických veciach:    

    príslušní polesní  - Ing. Mikuláš Hrabovský – Polesie Novoveská Huta 
                              - Ing. Marek Burík – Polesie Hnilčík 
                               - Ing. Miroslav Klein – Polesie Mlynky 

                                                 - Ing. Ján Novák - vedúci ekonomického úseku 
tel.:053/4173411,Fax.:053/4173425, GSM-brána.:0905 872 595 
IČO: 31666205 
DIČ: 2020503034 
IČ pre daň: SK2020503034 
Tel.: +421 534173411 
Fax: +421 534173425 
E-mail: huta@lesysnv.sk 
Webová stránka: www.lesysnv.sk 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová ves 
Č.ú.: 6608882010/1111   
(tieto údaje musia byť súčasťou KZ,MZ,ZoD...) 
 

2.   

2.1. Názov zákazky: „Umelá obnova lesa jamkovou sadbou s prihnojením rok 2015.“ 

2.2.  Druh zákazky:  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o., 

                                                                           Novoveská cesta  9304/28, Polesie Hnilčík 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  

              Podmienky –špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie prác (služieb) 

v lesníckych činnostiach – zalesňovanie, umelá obnova lesa  v roku  2015“ 



Predmetom  ponuky a zákazky je na daných stanovištiach vykonať zalesňovanie – umelú 
obnovu lesa s prihnojením podľa pokynov OLH (odborného lesného hospodára) – vedúcich 
polesí  a LO. Podrobnejšie údaje v  prílohe k výzve na predloženie ponuky, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov 
Podmienky: 
Zalesňovanie sa bude uskutočňovať na plôškach 50x50 cm. Bude pozostávať s strhnutia 
vrchnej časti pôdneho krytu (burina, ...), samotné prekopanie  a svahovanie jamky, aplikácia 
hnojiva pod koreňový systém podľa druhu hnojiva (prášok, drť) a namáčanie koreňového 
systému sadeníc do mykorhizného preparátu a následne zasadenie sadenice do jamky 
a nakoniec úprava povrchu jamky. Práce sa budú vykonávať ručné.  
Pri zalesňovaní je potrebné dodržiavať: 
a) pri manipulácii so sadbovým materiálom  nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby 
nedošlo k jeho zaschnutiu 
b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave 
c) obaľovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných 
nádobách 
d) pri zalesňovaní obaľovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, 
včítane nakladania s obalmi. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch – 
lokalitách z hľadiska plynulosti, odbornosti, klimatických a ostatných prírodných podmienok a 
pre zabezpečenie dodržania lesotechnických termínov. 

 

Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky podľa lokalít. 
  

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie LO 
Predpokladaná 

cena za t.j.(ks) 

Množstvo 

v t.j.(ks) 

Č.1 Lokalita č.1 

P2-Hnilčík 
02-Muráň 

0,17 36000 

Č.2 Lokalita č.3 0,17 21950 

Č.3 Lokalita č.2 03-Hliniky 0,17 19900 

 

 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 

podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:      

 Uvedené v bode 3. Výzvy na predloženie ponuky v Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu 

zákazky podľa lokalít a v prílohe č.2 k danej výzve.  

  

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke:       

 Cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na celý predmet zákazky vo forme, 

kde bude uvedená ponuková cena spolu bez DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná cena na celý 

predmet zákazky pre neplatičov DPH s upozornením, že uchádzač nie je platcom DPH. 



 

 

 6.  Podmienky účasti uchádzačov:          

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.  
Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať alebo poskytovať službu 
(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iný doklad podľa §2  
Obch. zák.), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad 
pre verejne obstarávanie/v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov 
/originál alebo úradne overenú fotokópiu nie staršie ako tri mesiace /. Kópiu dokladu o 
odbornej spôsobilosti obsluhovať stroje ( pilčícky preukaz , .... ). 
Povinná účasť na obhliadke miesta predmetu zákazky v dňoch od 2.12.2014 do 10.12.2014 

 

 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
5. ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na danú 

lokalitu = 100% a osobné skúsenosti 
6. Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) -  osobné skúsenosti 

  
 
8.  Lehota viazanosti ponuky: 31.12.2015 

 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

 

10.  Označenie obálky ponuky: „Umelá obnova lesa s prihnojením P2  - Neotvárať!! 

 

11.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota:  do 15.12.2014 do 09:00 hod. 

12.2.  Miesto: podateľňa verejného obstarávateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská 

cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

12.3.  Forma: ponuku predkladá spolu v jednej zapečatenej obálke podľa bodu 10.  

 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk:  

 14.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :16.12..2014 o 10:00 hod.  

 14.2.  Účasť na otváraní ponúk: nie 

 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

   

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  



  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie lesníckych prác. 

17.  Trvanie: 

 17.1. Lehota dodania predmetu zákazky : do 31.12.2015 

  

18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

 18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1.  Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2.  Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

20.  Doplňujúce informácie:  

20.1. Podmienky financovania:  - z vlastných zdrojov 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 24.11.2014 

 

 

 Mgr. Ing. Peter Petko 

                                                                                                                  riaditeľ – konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 
Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 2601/ V  

IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 25 
 

 

VV  ÝÝ  ZZ  VV  AA    

nnaa  pprreeddlloožžeenniiee  cceennoovveejj  ppoonnuukkyy  

((PPRRIIEESSKKUUMM  TTRRHHUU))  

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

              LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o. 

              Novoveská cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,odd.Sro, vložka č. 2601/ V 

              IČO: 31666205, DIČ: 2020503034, IČ DPH: SK 2020503034, tel., fax: 053/ 41 734 11, 41 820 251.2. 

              www.lesysnv.sk 

Zastúpený: Mgr. Ing. Peter Petko, riaditeľ – konateľ spoločnosti 
Osoba oprávnená na rokovanie 
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing. Peter Petko 
- v technických veciach:    

    príslušní polesní  - Ing. Mikuláš Hrabovský – Polesie Novoveská Huta 
                              - Ing. Marek Burík – Polesie Hnilčík 
                               - Ing. Miroslav Klein – Polesie Mlynky 

                                                 - Ing. Ján Novák - vedúci ekonomického úseku 
tel.:053/4173411,Fax.:053/4173425, GSM-brána.:0905 872 595 
IČO: 31666205 
DIČ: 2020503034 
IČ pre daň: SK2020503034 
Tel.: +421 534173411 
Fax: +421 534173425 
E-mail: huta@lesysnv.sk 
Webová stránka: www.lesysnv.sk 
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová ves 
Č.ú.: 6608882010/1111   
(tieto údaje musia byť súčasťou KZ,MZ,ZoD...) 

 
 

2.   

2.1. Názov zákazky: „Ochrana MLP proti burine vyžínaním na plôškach rok 2015.“ 

2.2.  Druh zákazky:  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES s.r.o., 

                                                                           Novoveská cesta  9304/28, Polesie Hnilčík 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky:  



Predmetom zákazky je dodanie prác (služieb) v lesníckych činnostiach –  „OMLP proti burine – 
vyžínaním rok 2015“ 
Predmetom ponuky a zákazky je na vhodných stanovištiach vykonať OMLP proti burine podľa 
pokynov OLH (odborného lesného hospodára) – vedúcich polesí a LO. Podrobnejšie údaje v  
prílohe k výzve na predloženie ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov 
Podmienky: 
Vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiaduce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska 
maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi nich 
(nesmie zakrývať sadenicu). Práce sa budú vykonávať ručne alebo krovinorezom na plôškach 
s priemerom  100  cm. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých dielcoch – 
lokalitách z hľadiska plynulosti, odbornosti, klimatických a ostatných prírodných podmienok a 
pre zabezpečenie dodržania lesotechnických termínov. 

 
 

Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky podľa lokalít. 
 
  

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie LO 
Predpokladaná 

cena za t.j.(ha) 

Množstvo 

v t.j.(ha) 

Č.1 Zimná dolina 

P2-Hnilčík 

03-Hliniky 
170 12,65 

Č.2 Hliniky 170 14,05 

Č.3 Lokalita č.3 

02-Muráň 

 

170 26,28 

Č.4 Lokalita č.4 170 23,95 

Č.5 Lokalita č.5 170 12,65 

 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky 

podľa § 9, ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:      

 Uvedené v bode 3. Výzvy na predloženie ponuky v Tab.č.1: Podrobný opis a rozsah predmetu 

zákazky podľa lokalít a v prílohe č.2 k danej výzve.  

  

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke:       

 Cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na celý predmet zákazky vo forme, 

kde bude uvedená ponuková cena spolu bez DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná cena na celý 

predmet zákazky pre neplatičov DPH s upozornením, že uchádzač nie je platcom DPH. 

 

 

 6.  Podmienky účasti uchádzačov:          

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 



telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.  
Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať alebo poskytovať službu 
(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo iný doklad podľa §2  
Obch. zák.), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad 
pre verejne obstarávanie/v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov 
/originál alebo úradne overenú fotokópiu nie staršie ako tri mesiace /. Kópiu dokladu o 
odbornej spôsobilosti obsluhovať stroje ( pilčícky preukaz , .... ). 
Povinná účasť na obhliadke miesta predmetu zákazky v dňoch od 2.12.2014 do 10.12.2014 

 

 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
- ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatičov DPH na danú lokalitu 
= 100% a osobné skúsenosti 
- Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) -  osobné skúsenosti 

  
 
8.  Lehota viazanosti ponuky: 31.12.2015 

 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

 

10.  Označenie obálky ponuky: „Ochrana MLP proti burine vyžínaním P2  - Neotvárať!! 

 

11.  Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota:  do 15.12.2014 do 09:00 hod. 

12.2.  Miesto: podateľňa verejného obstarávateľa: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská 

cesta  9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 

12.3.  Forma: ponuku predkladá spolu v jednej zapečatenej obálke podľa bodu 10.  

 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk:  

 14.1.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa :16.12..2014 o 10:00 hod.  

 14.2.  Účasť na otváraní ponúk: nie 

 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

   

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie lesníckych prác. 

17.  Trvanie: 

 17.1. Lehota dodania predmetu zákazky : do 31.12.2015 

  



18.  Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  

 18.1.   Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1.  Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2.  Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

20.  Doplňujúce informácie:  

20.1. Podmienky financovania:  - z vlastných zdrojov 
 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 24.11.2014 

 

 

 Mgr. Ing. Peter Petko 

                                                                                                                  riaditeľ – konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 súťažných podkladov a zmluvy 

CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO RIEŠENIA 

 

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie 
Množstvo 

v t.j.(m3) 

Cena za 

t.j.(m3) bez 

DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

 

Č.1 Podzámčiská 

P2- Hnilčík 

550   

Č.2 Gretľa 2 292   

Č.3 Kocúrka 700   

Č.4 Muránska cesta 800   

Č.5 Hliniky 880   

Č.6 Hnilčík 805   

 

 

Platca DPH – áno/nie  
Sadzba DPH ..... % 

 

 

 

                                                                          (meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača/predajcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 1 súťažných podkladov a zmluvy 

CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO RIEŠENIA 

OMLP zver P2 

 

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie 
Množstvo 

v t.j.(ha) 

Cena za t.j.(ha) 

bez DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

 

Č.1 Kocúrka 

P2-Hnilčík 

20,01   

Č.2 Šturc 20,05   

Č.3 Zimná dolina 11,15   

Č.4 Hliniky 18,90   

 

 

Platca DPH – áno/nie  
Sadzba DPH ..... % 

 

 

 

                                                                          (meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača/predajcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 súťažných podkladov a zmluvy 

CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO RIEŠENIA 

Umelá obnova lesa P2 

 

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie 
Množstvo 

v t.j.(ks) 

Cena za 

t.j.(ks)bez DPH 

 

Cena 

celkom 

bez DPH 

 

Č.1 Lokalita č.1 

P2-Hnilčík 

36000   

Č.2 Lokalita č.3 21950   

Č.3 Lokalita č.2 19900   

 

Platca DPH – áno/nie  
Sadzba DPH ..... % 

 

 

 

                                                                          (meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača/predajcu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 súťažných podkladov a zmluvy 

CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO RIEŠENIA 

OMLP vyžínaním P2 

 

Poradové 

číslo 

súťažnej 

lokality- 

časti 

Názov lokality Polesie 
Množstvo 

v t.j.(ha) 

Cena za 

t.j.(ha)bez DPH 

 

Cena 

celkom 

bez DPH 

 

Č.1 Zimná dolina 

P2-Hnilčík 

12,65   

Č.2 Hliniky 14,05   

Č.3 Lokalita č.3 26,28   

Č.4 Lokalita č.4 23,95   

Č.5 Lokalita č.5 12,65   

 

 

 

Platca DPH – áno/nie  
Sadzba DPH ..... % 

 

 

 

                                                                          (meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača/predajcu) 

 

 

 

 

 
 


