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Zákazka s nízkou hodnotou
(na poskytnutie služieb)

Ťažba dreva – holoruby

Drevorez Priepasné, spol. s r.o.
Adresa:
906 15, Priepasné 109
V zastúpení:
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Telefón:
034/654 74 35, 0907747667
Fax:
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VEC:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou
Drevorez Priepasné, spol. s r.o. ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Vás vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie služby s názvom
„Ťažba dreva – holoruby“
1. Opis zákazky:
Predmetom je ťažba dreva – holoruby a približovanie na odvozné miesto k.ú Priepasné
nasledovne:
Porast

m3

Hmotnatosť

162 A
163
Spolu:

400
300
700 m3

0,95
0,85

Vzdialenosť
Svahovitosť
vm
cca. 300
cca. 300

15%
30%

Technológia : motorová píla a traktor
Ostatné dojednania:
V prípade potreby možnosť objednávateľa zvýšiť resp. znížiť objem prác a taktiež možnosť
zmeny porastov .
Operatívnosť – v prípade potreby do 48 hodín od nahlásenia potreby ťažby objednávateľom,
začať s realizáciou požadovaných prác
Pri realizácii prác dodržiavať všetky schválené zákonné technologické postupy
Dodržiavať predpisy BOZP
Dodržať kvalitu sortimentu podľa STN 480056, STN 480055
Na príkaz lesného hospodára okamžite zastaviť resp. prerušiť práce
CPV - 77211300-5 – Holoruby
2. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť:
 doklad o oprávnení podnikať (podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2
písm. e) zákona 25/2006 Z.z.), v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať
uvedenú službu
 doklady o technickej spôsobilosti
 doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy
3. Predpokladaná cena za službu:
Do 10 000,- Eur bez DPH.
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4. Určenie ceny za poskytnutie služby:
Ponuková cena musí byť zostavená v eurách v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov
Cenu je potrebné uviesť nasledovne v členení:
cena za ťažbu holorubu
za m3 v € bez DPH, DPH s DPH
cena za približovanie
za m3 v €
cena za manipuláciu
za m3 v €
cena spolu
za m3 v € bez DPH
DPH
cena s DPH
Uveďte, či ste alebo nie ste platcom DPH.
Obhliadka porastov je možná po predchádzajúcej dohode do 26.1.2013. ( kontakty podľa
prednej strany)
5. Predloženie ponuky:
Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne
v zalepenej obálke označenej heslom: „ZsNH– služby – holorub“ „ neotvárať“ na
adresu: Drevorez Priepasné, spol. s r.o. , Priepasné 109, 906 15 Priepasné
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 29.01.2013 do 15.00 hod.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Hodnotiacim kritériom je najnižšia celková cena vrátane DPH.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú a bude vyzvaný k podpisu zmluvy. Ostatným
uchádzačom sa oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
Termín poskytnutia služby:
Február 2013 až december 2013 podľa pokynov obstarávateľa
Platobné podmienky:
Fakturácia mesačne po zrealizovaní a prevzatí prác lesným hospodárom pri minimálnom
poškodení porastov.
Splatnosť faktúry min. 14 dní

S pozdravom

.............................
Peter Czere
konateľ
osobne prevzal :
podpis:

