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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  LESY SR, š.p., OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Zorvan
Mobil: +421 918335182
Telefón: +421 475634940
Fax: +421 475634942
Email: jaroslav.zorvan@lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. f)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Teplý Vrch
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom obstarania je opakovaná dodávka kŕmnej suchej granulovanej zmesi pre raticovú zver vrátane jej dopravy
na miesto uskladnenia v období roku 2014 v celkovom max. množstve 100 000 kg.  
 
Balenie 50 kg vrecia. 
 
Zloženie kŕmnej zmesi:Názov surovinovej zložky  
- % zastúpenie zložky v krmive 
 
Kukurica 7,5% NL - 35,200 
Pšenica ozimná 11,50 % -20,000 
Sój. Ext. Šrot 47,5% s GMO - 13,000 
Repkový extr. šrot - 5,000 
Repkový olej - 0,800 
Pšeničné otruby - 18,000 
Soľ kŕmna - 1,000 
Vápenec kŕmny - 1,500 
Monokalciumfosfát - 0,500 
Primasan - 5,000 
_________ 
SPOLU 100,000 %  
 
V prípade, že technická špecifikácia navádza, resp. je v technickej špecifikácii uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ
alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, prác,
je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery,
kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie
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nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore
s predpísanými technickými špecifikáciami. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a
zrozumiteľne špecifikovaný.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 15700000-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

100000 kg
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  27 833,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Preukázanie splnenia
všetkých podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení - predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, resp. ods. 3,4 zák. č. 25/2006 Z. z. alebo predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z. 
Odôvodnenie podmienky účasti § 26: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov vychádzajú z
taxatívne daných podmienok v zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods.1 písm. a) -
uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených dokladov alebo dokumentov:  
a)zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať min. 3 akcie rovnakého alebo
podobného charaktéru, ktorých náklad spolu je porovnateľný s objemom zadávanej zákazky. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6: Získať prehľad o solídnosti uchádzača na trhu s možnosťou
preverenia kvality uchádzača, výška požadovaného množstva je primeraná predpokladanému množstvu predmetu
obstarávania. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a odporúčaní EK je za primeranú
požiadavku na výšku požadovaného objemového plnenia považovaná požiadavka stanovená v závislosti od
predpokladaného objemu predmetu zákazky, čo je v predmetnom verejnom obstarávaní dodržané. Uvedený doklad dáva
možnosť preverenia uchádzača na trhu a ním poskytované dodávky tovarov a súvisiace služby.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013-PL-0007
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  17.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  17.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  17.12.2013 10:00
Miesto :  LESY SR, š.p., OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní časti ponuky označených ako "Kritériá" a to v zmysle § 
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41 zákona primerane, v mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, sa môže zúčastniť
každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na prekladanie ponúk za uchádzača a jeho ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi.Pracovná doba podateľne: od 09:00 do 14:00 hod. (obedňajšia prestávka je od 11:00 do
12:00 hod.).Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z 
nasledovných dôvodov:- nebude predložená ani jedna ponuka,- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,- ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto
verejné obstarávanieVerejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predkladaných ponúk, ak sa zmluvné
podmienky v návrhu zmluvy predloženej uchádzačom budú vymykať zmluvným podmienkam, ktoré znevýhodňujú
verejného obstarávateľa.Súťažné podklady je na základe písomnej žiadosti možné prevziať aj osobne na adrese Lesy
SR, š.p., OZ Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota, v lehote predkladania žiadostí o
poskytnutie súťažných podmienok a to pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. Kontaktná osoba - Ing. Jaroslav
Zorvan, mobil: +421 918335182

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
27.11.2013
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