
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 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):  OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Brašeň
Mobil: +421 918334654
Telefón: +421 456830214
Fax: +421 456812394
Email: ivan.brasen@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 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia lesnej cesty Bystré - Štálovo

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  lesná cesta Bystré-Štálovo
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Rekonštrukcia lesnej cesty sa vykoná od jestvujúceho premostenia v doline Bystré až po lokalitu Štálovo (porast č. 376). 
Rekonštrukcia bude pozostávať z opravy vozovky v závislosti od rozsahu poškodenia.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233142-6 

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

Celková dlžka rekonštruovanej lesnej cesty je 2700 m. 
Projektant na základe vonkajších terénnych meračských prác navrhol na SO 01 
nasledovnú konštrukciu vozovky: 
asfaltový betón AC 16 O;II hr. 5 cm 
asfaltový betón AC 22 L;II hr. 5 cm 
postrek živičný spojovací 0,5-0,7 kg/m2 
štrkodrvina fr. 32-63 ŠD hr.0-5 cm 
(vyspravenie nerovnosti podľa potreby) 
jestvujúca penetrovaná konštrukcia vozovky 
- 
Spolu: hr.10-15 cm 
Na spevnenie cesty bude použitý materiál z najbližšieho lomu zodpovedajúci jej 
geologickému podložiu.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  166 500,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  17.06.2013
Ukončenie:  31.08.2013

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 26 ods. 1 písm. c) - na
záujemcu/uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. e) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. 
Záujemca/Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. f) - záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu. 
Záujemca/Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

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: 
- zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúci jeden rok s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný 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 dodaní. 
Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať min. 3 akcie rovnakého alebo podobného charakteru, ktorých náklad spolu je
min.10 tis.€. 
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: údajmi o strojovom a
technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na
poskytnutie 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-PP-0026
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:  09.05.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  22.05.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  22.05.2013 12:00
Miesto :  OZ Žarnovica, Železnicná 613/13, 966 81 Žarnovica

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Pracovná doba podatelne je v pracovné dni od 7,00 - 14,00. Verejný 
obstarávatel si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z predkladaných 
ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy predložené 
uchádzacom budú vymykat obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré 
znevýhodnujú verejného obstarávatela. Sútažné podklady je na 
základe písomnej žiadost možné prevziat aj osobne v pracovných 
dnoch na adrese OZ Žarnovica,Železnicná 613/13, 966 81 Žarnovica.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
02.05.2013
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