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Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO: 36038351

Poštová adresa: Námestie SNP 8

PSČ: 97566

Mesto/obec: Banská Bystrica

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Odštepný závod Vranov, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad
Topľou

Kontaktná osoba: Ing. Marián Baran

Mobil: +421 907955114

Telefón: +421 577860125

Fax: +421 574423811

E-mail: marian.baran@lesy.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.lesy.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
LC Baňa potok - rekonštrukcia priepustu



II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

a) Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
Juskova Voľa

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Rekonštrukcia premostenia cez drobný vodný tok pre odvoz dreva.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45221220-0. 
Doplnkový slovník: null, null, null.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Konštrukcia premostenia - bude z rámových dielcov IZM 2/10,
svetlosti 2,10 x 1,50 m, šikmá k osi lesnej cesty 78°, dĺžky 7,00 m.
Čelá a krídla sú navrhnuté betónové vystužené sieťovinou pr. 8,0 mm
oká 100x100 mm, základy založené v nezamŕzajúcej hĺbke 1,00 m.
Nad betónovými čelami bude oceľové zábradlie dĺžky 2,80 m
ukotvené v krídlach, so zalomením pod uhlom 60° nad krídlami,
celkovej dĺžky zábradlia 4,00 m. Úprava vtoku bude v dĺžke 5,0 m
sklzom z dlažby z lomového kameňa hr. 500 mm, kladenej do
podkladového betónu hr. 150 mm. Výtok bude upravený na dĺžke
5,00 m taktiež dlažbou z lomového kameňa hr. 500 mm, kladenou do
podkladového betónu hr. 100 mm. Akcia bude realizovaná v zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej Máriou Grékovou, ul. Jána
Milca 740/19, 010 01 Žilina.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 25422,4400 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 45

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: Splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1
zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon).
Podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona preukazuje uchádzač v plnom
rozsahu a to predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 (ods. 3, resp. 4)
zákona alebo podľa § 128 ods. 1 zákona. Predložené doklady musia
byť originály alebo ich overené kópie a nesmú byť staršie ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. b) - uchádzač preukáže
technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením uvedených
dokladov alebo dokumentov: § 28 ods. 1 písm. g) - uchádzač
preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením
uvedených dokladov alebo dokumentov:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Zoznamom stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky realizovaných za predchádzajúcich päť rokov
doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. Jedná sa o
stavebné práce na minimálne troch ukončených stavbách rovnakého
alobo podobného charakteru ako je predmet obstarávania s hodnotou
zákazky vyššou ako 30 000 € bez DPH. Vyžaduje sa aby aspoň jedna
z osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác mala spôsobilosť
na výkon činnosti stavbyvedúceho doloženú dokladom o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, s
odborným zameraním na danú stavbu; doklad musí byť predložený v
overenej fotokópii nie staršej ako tri mesiace alebo vo fotokópii s
originálom pečiatky stavbyvedúceho s originálom podpisu odborne
spôsobilej osoby, a vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon
stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa
predmetu zákazky.

III.1.4. 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 
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 
2012-PP-0158

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 6. 8. 2012. Čas: 10.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 16. 8. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 16. 8. 2012. Čas: 13.00 h. 

Miesto: Zasadačka OZ Vranov, Čemernianska 136, 093 03 Vranov
nad Topľou

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štatutárny
zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie
písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov, v ktorej
je určená kontaktná osoba zodpovedná za doručovanie písomností a
komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy
na plnenie zákazky, s uvedením adresy, tel. č. a e-mailového
kontaktu na túto osobu. Žiadosť musí ďalej obsahovať identifikáciu
žiadateľa a presný názov predmetu zákazky. Písomnú žiadosť o
vydanie súťažných podkladov je možné doručiť nasledujúcimi
formami: 1. e-mailom - žiadosť vo formáte PDF (scan žiadosti, ktorá
musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou
osobou na tento účel). 2. osobne - súťažné podklady bude verejný
obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom)
dohovore v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h. 3. poštou - žiadosť



musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou poverenou
osobou na tento účel.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
27. 7. 2012


