Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vykonávanie komplexných lesníckych služieb - poskytovanie
služieb v lesníctve
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.
IČO 34139281
Adresa Priepasné, 90615 Priepasné 109, SK
Kontaktná osoba Peter Czere, 0907 747 667, drevorez@priepasne.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 12384,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 01.02.2024 - 24 . mesiacov
realizácie:
Lehota na predkladanie do 26.1.2022 do 13:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt8V0toIsZOd4UGFoFxfPk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Lesné hospodárstvo

Všeobecný opis zákazky
Predmetom je vykonávanie komplexných lesníckych služieb - poskytovanie služieb v lesníctve (ďalej len služby) počas 24 mesiacov v
súlade s Programom starostlivosti o lesy (PSoL) a pri ťažbovom procese v obci Priepasné v platnom v čase ich realizácie

1. Špecifikácia poskytovaných služieb v súlade s Programom starostlivosti o lesy (PSoL) a pri ťažbovom procese v obci
Priepasné v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ je nasledovná:
1.1 Uchádzač poskytne nasledujúce komplexné služby:
a) súčinnosť pri príprave podkladov a zúčastňovanie sa na vyhotovovaní a schvaľovaní Programu starostlivosti o lesy s
lesným odborným hospodárom
b) pripravuje realizáciu Programu starostlivosti o lesy a opatrenia uložené na ochranu lesov a zvyšovanie stability lesných
ekosystémov v spolupráci s lesným odborným hospodárom,
c) pripravuje vhodné osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa v spolupráci s lesným odborným hospodárom a
obhospodarovateľom lesa,
d) eviduje práce vykonané v lese a vedie príslušné evidenčné výkazy v spolupráci s lesným odborným hospodárom,
e) poskytuje súčinnosť pri sledovaní stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch v spolupráci s lesným odborným
hospodárom,
f) poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní opatrení na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných drevín v
spolupráci s lesným odborným hospodárom,
g) upozorňuje vlastníka, užívateľa lesov, odborného lesného hospodára, konateľa a následne orgán štátnej správy lesného
hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi,
h) vyznačuje ťažbu dreva pred jej vykonaním v spolupráci s lesným odborným hospodárom,
i ) organizuje a kontroluje práce zmluvnej spoločnosti určenej na ťažbu dreva aj pri manipulácii a krátení drevnej hmoty na
ťažobnom a odvoznom mieste,
j) zabezpečuje úpravu pracoviska po ukončení prác
k) zabezpečuje prípravu energetického dreva z ťažbových zbytkov na odvoznom mieste vrátane haluzoviny,
l) zabezpečuje evidenciu pripraveného energetického dreva z ťažbových zbytkov na odvoznom mieste,
m) zabezpečuje evidenciu palivového dreva a evidenciu záujemcov o palivové drevo, hlási obhospodarovateľovi lesa všetky
skutočnosti o ťažbe a odbyte drevnej hmoty
n) zabezpečuje prípravu palivového dreva pre obec Priepasné, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a guľatiny pre

gátrovú pílu,
o) vykonáva kontrolnú preventívnu činnosť proti vzniku požiaru
p) vybavuje pre Odberateľa drevnej hmoty doklad o pôvode dreva
r) v súvislosti s ťažbou v lese a plnení Programu lesného plánu vykonáva svoju komplexnú lesnícku službu tak, aby
obhospodarovaním lesa prinášal dobré hospodárske výsledky spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r. o. a šíril jej dobré
meno,
s) aktívne spolupracuje s poverenými osobami a osobami spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r.o.
t) na žiadosť obecného zastupiteľstva obce Priepasné predkladá potrebné informácie.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 12 384 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na dodanie služby, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa uchádzačovi vyskytnú náklady na predmet obstarávania naviac ktoré neboli súčasťou zadania, tieto
obstarávateľ neakceptuje.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek
zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry doručenej do sídla DREVOREZ Priepasné, spol. s. r.o., ktorá bude
vopred odsúhlasená poverenou osobou za DREVOREZ Priepasné, spol. s. r.o. po dodaní služby. Verejný obstarávateľ na predmet
zákazky neposkytuje preddavky.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ by verejný
obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
- predloženie ponuky rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku
Kritérium vyhodnotenia ponúk
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
znáša v plnej miere uchádzač.
Úspešný uchádzač všetky elektronicky zaslané dokumenty obstarávateľovi doručí obstarávateľovi pred podpisom zmluvy podpísané v
originálnom vyhotovení.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 26.1.2022 do 13:00 hod. Vyhodnotenie príde najneskôr uchádzačom formou

emailu do 28.1.2022 do 24:00 hod.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek
zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Vykonávanie komplexných lesníckych služieb - poskytovanie služieb v lesníctve

1

Množstvo
24,0 mesiac

1

P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Viď. opis zákazky
Uchádzač predloží konečnú cenu za mesiac - poskytovania služby .

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke
lesnic_zmluva_2022.pdf

Typ
Iné

Veľkosť
424,2 kB

