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Správa o nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb realizovanej postupom 

verejnej súťaže 
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. 

 

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. Vladimír Hlinka 

Telefón:   +421905475712 

Fax:    +421584422147 

E-mail:    vladimir.hlinka@lesy.sk 

Názov predmetu zákazky: Pestovná činnosť na OZ Revúca,LS Jelšava na roky 2013-2017 

Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony, súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o 

obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním 

prvých prebierok a ochranu lesa pred biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi. Súčasťou sú tiež manuálne 

činnosti, súvisiace s údržbou lesnej dopravnej siete. 

Hodnota zákazky:  

 

b) Dátum (-y) uverejnenia oznámenia (-í): 

Oznámenie Dátum uverejnenia 

MSS – 08894,2013-vs-0130 12.6.2013 

 

c) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Žiadosť o súťažné podklady zaslali nasledujúci záujemcovia: 

 Záujemca Adresa 

1. Di Mihálik s.r.o. Jesenského 1089/11.01001 Žilina 
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Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

   1. 

    

Di Mihálik, s.r.o. 

 

Jesenského 1089/11, 01001 Žilina 

 

 

 

d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 

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

alteratíva 

 

 

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

alternatíva 

 

f) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

 Záujemca Adresa 

1. Di Mihálik s.r.o. Jesenského 1089/11.01001 Žilina 
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Hodnotenie ponúk posudzovala stanovená komisia na základe jediného kritéria - najnižšia cena. 

Úspešný uchádzač v zadávanej verejnej súťaži ponúkol najnižšiu celkovú cenu za predmet:  Pestovná činnosť na OZ 

Revúca,LS Jelšava na roky 2013-2017.  

Úspešný uchádzač bude realizovať zákazku samostatne bez zadávania podielu tretím osobám. 

 

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. Vladimír Hlinka, poverený verejným 
obstarávaním 

 

 

Revúca  dňa 17.9.2013 


