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SPRÁVA O ZÁKAZKE 
v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Typ predmetu zákazky:   Poskytnutie služieb 

Limit zákazky:    Nadlimitná zákazka 

Typ postupu:    Verejná súťaž 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ:  LESY Slovenskej republiky, š.p. 

Adresa organizácie:   Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

IČO:     36038351 

Web organizácie (URL):  www.lesy.sk 

Kontaktná osoba:    Ing. Martin Bystriansky 

Telefón:   +421 455243216 

Fax:    +421 455243204 

E-mail:    martin.bystriansky@lesy.sk 

Názov predmetu zákazky: Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Vígľaš. 

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, 

následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a 

odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť 

doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných 

drevín. 

Hodnota zákazky:  778261,12 € 

b) Dátumy  uverejnenia oznámení: 

Oznámenie Dátum uverejnenia 

Predbežné oznámenie EÚ - 2013/S 052-085363   14.3.2013 

Predbežné oznámenie - ÚVO – 053/2013 - 03965 – POS             15.3.2013 

Oznámenie o vyhlásení VO - EÚ - 2013/S 113- 193235 13.6.2013 

Oznámenie o vyhlásení VO - ÚVO - 113/2013- 9034-MSS 12.6.2013 
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c) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu: 

Žiadosť o súťažné podklady zaslali nasledujúci záujemcovia: 

 Záujemca Adresa 

1. PLENT, s.r.o. Závada 96 , 991 21 Závada 

2. Di Mihálik, s.r.o. Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina 

3. Ján Líška Piešť II. 90, 962 12 Detva 

4. DMH Group s.r.o. Prekážka 723/3, 033 01 Liptovský Hrádok 

5. Stanislav Výbošťok Dúbravy 47, 962 12 Dúbravy 

6. LESMAL s.r.o. Nábrežná 685/2, 962 23 Očová 

 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1. PLENT, s.r.o. Závada 96 , 991 21 Závada 

2. Ján Líška Piešť II. 90, 962 12 Detva 

3. Di Mihálik, s.r.o. Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina 

4. LESMAL s.r.o. Nábrežná 685/2, 962 23 Očová 

5. Stanislav Výbošťok Dúbravy 47, 962 12 Dúbravy 
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d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

  e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

Pri zadávanej zákazke nebola predložená mimoriadne nízka ponuka a nebol  vyzvaný žiadny uchádzač na osobnú 

konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky, preto zo zadávanej zákazky 

nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

  f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Hodnotenie ponúk posudzovala stanovená komisia na základe jediného kritéria - najnižšia cena. Verejným 

obstarávateľom bolo stanovené, že úspešnými uchádzačmi  sa stanú prví  50 uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet 

bodov. 

Rámcová dohoda bola podpísaná s nasledovnými úspešnými uchádzačmi: 

Identifikácia úspešného uchádzača podľa poradia úspešnosti: 

 Uchádzač Odôvodnenie prijatia ponuky 

1. Di Mihálik, s.r.o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí 

uchádzač medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka 

zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel 

subdodávky nie je známy. 

2. Stanislav Výbošťok Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí 

uchádzač medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka 

zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel 

subdodávky nie je známy. 

3. Ján Líška Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí 

uchádzač medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka 

zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel 

subdodávky nie je známy. 
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4. LESMAL s.r.o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí 

uchádzač medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka 

zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel 

subdodávky nie je známy. 

5. PLENT, s.r.o. Na základe získaného počtu bodov z vyhodnotenia ponúk patrí 

uchádzač medzi prvých 50-tich úspešných uchádzačov. Ponuka 

zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Podiel 

subdodávky nie je známy. 

 

 

g) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu: 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 

 

h) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

 

 

 

  

 Ing. Martin Bystriansky 
-osoba zodpovedná za obstarávanie 

v obstarávateľskej organizácii 

 

V Kriváni, dňa 1.10.2013 

 


