
  
 

  

 

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. Peter Janiga 

Telefón:   0918 335 884 

Fax:          

E-mail:    peter.janiga@lesy.sk 

 Názov predmetu zákazky: Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany 

Práce zahrňujúce obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty, ich ochranu proti 
burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiadúcich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a 
stability a doplňujúce práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcií genofondu 
lesných drevín 

Hodnota zákazky: 331 459,1000 EUR 

b) Postup zadávania zákazky:  Verejná súťaž 

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

Oznámenie Dátum uverejnenia 

2013/S  112-191726 Ú. v. EÚ/S S112 

9067-MSS Vestník č. 113/2013 

12.6.2013 

12.6.2013 

 

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Súťažné ponuky predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 
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1 

2. 

Emília Galová 

Janka Murínová-LESYP 

  

922 21 Hubina 67 

922 11 Prašník 171 

 

Všetci uvedení uchádzači splnili podmienky účasti. 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač. 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

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

g) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 

Poradie úspešných uchádzačov Sídlo Cenová ponuka  

v EUR 

Časť   VC02/05/1 

2. 

1. 

Emília Galová 

Janka Murínová-LESYP 

922 21 Hubina 67 

922 11 Prašník 171  

236 972,75 

235 736,10 

 

 

Poradie úspešných uchádzačov Sídlo Cenová ponuka  

v EUR 

Časť   VC02/07/2 

2. 

1. 

Emília Galová 

Janka Murínová-LESYP 

922 21 Hubina 67 

922 11 Prašník 171  

93 735,11 

86 579,40 

 

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

Úspešní uchádzači v príslušnej časti zadávanej verejnej súťaže ponúkli najnižšiu celkovú cenu  za predmet:  

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany   

VO nemá vedomosť o zámere uspešného uchádzača realizovať zákazku zadávaním podielu tretím osobám. 
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h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

 

  

 Ing. Ivan Danček 
Riaditeľ OZ Smolenice 

 
 
 

Smolenice, dňa 7.1.2014 


