
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady. 

 

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 

POSTUPOM VEREJNEJ SÚŤAŽE 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

Predmet zákazky: 
 

ODVOZ DREVA 
 

 

 

Banská Bystrica dňa 04. 11. 2013  

    

Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

 

 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

potvrdzuje: 

 

 

Bratislava dňa 04. 11. 2013          

        Ing. Lucia Veselská, konateľka 

        PP & P Co., s.r.o. 

       

        

Zodpovedná osoba za špecifikáciu/opis predmetu zákazky:  

       

 

 Banská Bystrica dňa 04. 11. 2013 

                                            Ing. Alena Ábelová 

                Odbor lesníckych činností 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

 

 

Súťažné podklady sú vlastníctvom verejného obstarávateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

 a záujemca sa ich prevzatím zaväzuje používať len na účely, pre ktoré boli vydané. 



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 2 z 59 

 

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

  

 

ZVÄZOK I POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

 

ZVÄZOK II KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB 

ICH UPLATNENIA 

 

ZVÄZOK III OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

ZVÄZOK IV  OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

PRÍLOHA   CD NOSIČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 3 z 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

 

ZVÄZOK I. 

 

POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 4 z 59 

P O K Y N Y 

pre záujemcov/uchádzačov na zhotovenie ponúk v nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb 

postupom verejnej súťaže na predmet  

„ODVOZ DREVA“ 

 

I.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Sídlo:    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Zastúpený: Ing. Ctiborom Határom, generálnym riaditeľom 

IČO:    36 038 351 

DIČ:    2020087982 

IČ DPH:  SK2020087982 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   6806-312/0200 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka 

č. 155/S. 

 

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 

Názov organizácie:  PP & P Co., s.r.o.  

Sídlo organizácie:  Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 

V mene ktorej koná:  Ing. Lucia Veselská, konateľka 

 IČO:    35 933 852 

DIČ:   2022000937 

IČ DPH:  SK2022000937 

Telefón:  + 421 244888875         

E-mail:   pppco@pppco.sk   

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka  

č. 35907/B. 

 

2. Rozsah ponuky 
2.1. Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na odvoz dreva, ktorý predstavuje proces zahrňujúci 

odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepných závodov 

(OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, prípadne odvoz drevnej 

hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa (ďalej len „verejná súťaž“). 

2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti „Zväzok III. Opis predmetu zákazky“. 

2.3. Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách: 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 77211000-2 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 60000000-8, 77211200-4, 77200000-2, 77230000-1, 90620000-9, 44113910-7, 

90630000-2. 

Kategória služieb č.: 27 

mailto:pppco@pppco.sk
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2.4. Táto zákazka sa delí na 3 (tri) časti. Ponuky je potrebné predložiť na jednu alebo viac častí. 

Časť č. 1: Odvoz dreva v spádovej oblasti západoslovenského kraja 

Časť č. 2: Odvoz dreva v spádovej oblasti stredoslovenského kraja 

Časť č. 3: Odvoz dreva v spádovej oblasti východoslovenského kraja. 

2.5. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky vypracovanú v súlade 

s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi.  

 

3. Variantné riešenia 

3.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

3.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia/brané do úvahy. 

   

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude 

30 dní. 

4.2. Predpokladaná hodnota zákazky je verejným obstarávateľom stanovená podľa § 5 zákona 

o verejnom obstarávaní vo výške 34 652 313,0000 EUR bez DPH, z toho 

Časť č. 1 vo výške 12 664 591,0000 EUR bez DPH 

Časť č. 2 vo výške 10 586 200,0000 EUR bez DPH 

Časť č. 3 vo výške 11 401 522,0000 EUR bez DPH. 

 

5. Zákazka 

5.1. Zákazkou na účely tohto postupu zadávania zákazky je zmluva s peňažným plnením uzavretá 

medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, 

ktorej predmetom je poskytnutie služieb podľa § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5.2. Rámcová dohoda na účely tohto postupu zadávania zákazky je písomná dohoda medzi jedným 

verejným obstarávateľom na jednej strane a viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová 

dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a 

predpokladaného množstva predmetu zákazky. 

5.3. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí časť „Zväzok IV. Obchodné podmienky“ 

týchto súťažných podkladov. 

 

6. Miesto a lehota poskytnutia 

6.1. Miestom poskytnutia predmetu zákazky: územie Slovenskej republiky.  

6.2. Lehotou dodania sa rozumie čas za aký je uchádzač schopný dodať predmet zákazky v rozsahu 

požadovanom verejným obstarávateľom v štandardnej kvalite a v súlade s technickými 

špecifikáciami. Lehota plnenia je priebežne po dobu platnosti rámcovej dohody.  

Trvanie rámcovej dohody: 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 

6.3. Obhliadka miesta poskytnutia nie je potrebná.  
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7. Oprávnení uchádzači 

7.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 

verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina 

dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému 

obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, 

aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri 

realizácii predmetu zákazky. 

 

8. Náklady na ponuku    

8.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

8.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 17.1. tejto časti súťažných podkladov a predložené 

v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2. tejto časti súťažných podkladov sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

8.3. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých 

doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie / 

doplnenie súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy 

žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností 

uchádzača. 

8.4. Predložením svojich ponúk sa uchádzači pokladajú za oboznámených so všetkými relevantnými 

zákonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu ovplyvňovať 

alebo platia pre operácie a činnosti obsiahnuté v ponuke a následne v rámcovej dohode. 

 

II.  KOMUNIKÁCIA 

 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

9.1. Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcami možno uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé 

zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných 

informácií, zásadne písomnou formou. 

9.2. Pri komunikácií elektronickou poštou (e-mailom), alebo faxom (ďalej „elektronické 

prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa stávajú platnými 

od momentu prvého doručenia elektronickou formou len v prípade, že sa doručia aj v písomnej 

listinnej forme poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 10.2. tejto časti súťažných 

podkladov. V prípade doručenia informácie elektronickou formou a splnenia podmienky 

uvedenej v predchádzajúcej vete, sa za doručenie informácie pokladá moment prvého doručenia 

elektronickou formou. V prípade doručenia e-mailu je pre overenie týchto časových údajov 

rozhodujúci údaj v prevádzkových záznamoch e-mailového servera verejného obstarávateľa. Za 

moment doručenia sa pokladá moment doručenia e-mailu verejnému obstarávateľovi. 

9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 

zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 

podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej 

osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 
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9.4. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája 

plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa 

všeobecného predpisu o správnom konaní. 

 

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1. Záujemcovia/uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane 

všetkých doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie 

podľa bodu 10.3. prípadne doplnenie súťažných podkladov podľa bodu 10.5. V prípade, že 

uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny uvedenú 

v ponuke uchádzača vyplývajúce z prípadných chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 

10.2. V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, 

súťažných podkladov alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 

v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie na 

adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Email: pppco@pppco.sk.  

10.3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 10.2. sa bude považovať 

požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 28. 11. 2013 do 12
00

 hod. miestneho času. Za 

včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa bude považovať aj 

požiadavka, ktorá bola zaslaná dorozumievacím prostriedkom bez trvalého zachytenia obsahu 

(e.mailom, faxom).  

10.4. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov predloženej zo strany 

ktoréhokoľvek záujemcu sa preukázateľne oznámi všetkým známym záujemcom, ktorí si 

prevzali súťažné podklady.  

10.5. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 14 zákona o verejnom 

obstarávaní môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne 

oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk. 

 

III.  PRÍPRAVA PONUKY 

 

11. Vyhotovenie ponuky 

11.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 

tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 

čitateľný. 

11.2. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača bola zviazaná v celku bez možnosti 

svojvoľnej výmeny jednotlivých častí teda tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná 

väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a 

opatrená pečiatkou uchádzača, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je 

zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou uchádzača. 

11.3. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v mene uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany ponuky boli parafované 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača a očíslované 

vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie abecednými znakmi.  

mailto:pppco@pppco.sk
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11.4. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných 

podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené 

kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

11.5. Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich 

súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 

podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 

mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 

týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 

12. Jazyk ponuky 

12.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

 

13. Ceny uvádzané v ponuke   

13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

13.2. Cena za poskytnutie služieb musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich právnych 

predpisov.  

13.3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 

technických špecifikácií a podľa textovej časti dokumentácie. V prípade, že ponuka uchádzača 

bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky 

vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to najmä z nesprávneho alebo 

nepresného ocenenia predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov. 

13.4. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky tovarov, materiálov a výrobkov 

zodpovedajúcich technických noriem podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

a všeobecne záväzným predpisom.  

13.5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba DPH a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

13.6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

 

14. Zábezpeka ponuky a lehota viazanosti ponúk 

14.1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky nasledovne: 

 pre časť č. 1 predmetu zákazky vo výške 300 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene 

 pre časť č. 2 predmetu zákazky vo výške 300 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene 

 pre časť č. 3 predmetu zákazky vo výške 300 000,00 EUR, resp. ekvivalent v inej mene. 
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14.2. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 

14.2.1.  poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 

 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo 

pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto časti 

súťažných podkladov) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho 

zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, 

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 

14.1. tejto časti súťažných podkladov. 

 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy 

verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 

14.2.2. 

 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 

záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. 

 Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.11., 

resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.12.  

 Banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 

verejného obstarávateľa, 

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti, 

- uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil 

svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe 

platnosti bankovej záruky uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti 

bankovej záruky. 

 Banková záruka podľa bodu 14.2.1. tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka 

písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky 

finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti 

ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná 

banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená 

zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň 

doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.  

 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.  

14.2.2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote 

na predkladanie ponúk: 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. / číslo účtu 1356419253/0200 

IBAN SK770200 0000 0000 0680 6312 

SWIFT CODE: SUBASKBX 
Konštantný symbol (KS): 0558  

Variabilný symbol (VS): IČO uchádzača 

Účel platby: zábezpeka – odvoz dreva 
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 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr 

v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2. tejto časti 

súťažných podkladov. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných 

prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk podľa bodu 14.11. týchto súťažných podkladov. 

 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 

uvedených vyššie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 

14.3.  Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:  

14.3.1. Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

14.3.2. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo 

výške podľa bodu 14.1, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich 

úrokov, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. 

14.4. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy: 

14.4.1.  zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy, 

14.4.2. verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo 

výške podľa článku 14.1. tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky 

uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej 

banky poskytuje. 

14.5.  Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 

14.2. 

14.6.  V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 14.12. zábezpeka ponúk naďalej 

zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk. 

14.7.  Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného 

obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 

ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému 

obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej 

svojou ponukou viazaný. 

14.8. Zábezpeka vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej 

zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ 

uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti 

ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. 

14.9. V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti 

ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť 

listinu vystavenú bankou, dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky). 

V tomto prípade môže uchádzač nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na 

bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote 

viazanosti ponúk. 

14.10. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

b) v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a 

spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, 

ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by 
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mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického 

postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho 

prospech, alebo  

c) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

14.11.  Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. 06. 2014. 

14.12.  V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní sa uchádzačom 

oznámi primerané predĺženie stanovených lehôt. 

 

IV.  PREDKLADANIE PONUKY 

 

15. Predloženie ponuky 

15.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

15.2. Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania a týmito súťažnými podkladmi. Všetky potvrdenia, doklady a dokumenty 

predložené v ponuke musia vyhovovať podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a nesmú obsahovať žiadne zmeny vykonané 

uchádzačom. 

15.3. Uchádzač predloží jeden originál ponuky, jednu tlačenú kópiu ponuky a súčasne pre časť 

„Ostatné“ a pre časť „Kritériá“ na 2 (dvoch) samostatných CD/DVD/USB nosičoch 

elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže 

byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní. V prípade rozdielov medzi originálnym vyhotovením ponuky a kópiou 

ponuky je záväzný obsah originálneho vyhotovenia ponuky.  

15.4. Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich 

súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 

podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 

mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 

týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

15.5. Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného 

obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej 

elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom 

č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údajov, ktoré 

považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný 

obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov 

verejného obstarávania nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, 

vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača 

nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 

15.6. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 16 osobne alebo prostredníctvom 

poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 17.1. a v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 17.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
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rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, resp. ním poverenej 

organizácii. 

15.7. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 

na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a 

uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". 

15.8. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 

o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

16. Označenie obálky ponuky 

16.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí 

byť uzatvorený, zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 

požadovanými údajmi podľa bodu 16.2. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne 

oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 

slovom "Ostatné". 

16.2. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

a) adresa uvedená v bode 17.1., 

b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

c) označenie časti „Ostatné“  

d) označenie časti „Kritériá“ 

e) označenie „VEREJNÁ SÚŤAŽ – PONUKA -  NEOTVÁRAŤ“ 

f) označenie heslom podľa časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku 

„Časť č. 1: Odvoz dreva v spádovej oblasti západoslovenského kraja“ 

„Časť č. 2: Odvoz dreva v spádovej oblasti stredoslovenského kraja“ 

„Časť č. 3: Odvoz dreva v spádovej oblasti východoslovenského kraja“. 

 

17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

17.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov organizácie:   PP & P Co., s.r.o. 

Sídlo organizácie:   Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 

Miestnosť:   podateľňa  

V pracovných dňoch:  pondelok až štvrtok 

V pracovnom čase:  od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod.  

dňa 30. 12. 2013 od 10.00 do 12.00 hod. 

17.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30. 12. 2013 o 12.
00

 hod. miestneho času. 

17.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, 

ak je doručená v listinnej podobe. 

 

18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2.  

18.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
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podľa bodu 17.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote 

na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2 a na adresu podľa bodu 17.1. 

 

V.  OTVÁRANIE  A VYHODNOTENIE  PONÚK  

 

19. Otváranie obálok s ponukami 

19.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 

Bratislava.  

19.2. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 30. 12. 2013 o 13
00

 hod. miestneho času. 

19.3. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 

"Kritériá" je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu 

otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie 

ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne 

otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú 

ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po 

otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, 

doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a 

vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

19.4. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po 

dni 

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) 

alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak 

nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,  

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým 

oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k 

vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,  

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým 

oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo 

k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola 

včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),  

d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka: 

1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi, 

2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,  

3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada 

podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,  

4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o 

zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že 

podanie odvolania má odkladný účinok. 

19.5. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 

vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", 

musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní 
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častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote 

na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti 

ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 

všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených 

verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, 

označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 

"Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako 

"Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom. 

19.6. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako 

"Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a 

ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. Zápisnica obsahuje 

údaje zverejnené podľa bodu 19.5. tejto časti súťažných podkladov. 

 

20. Preskúmanie ponúk 

20.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, 

ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Ak verejný obstarávateľ 

vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s 

variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3 (ak sa variantné riešenie umožňuje). 

 

21. Hodnotenie obsahu ponúk uchádzačov 

21.1. Ponuka predložená uchádzačom a označená ako "Ostatné" musí obsahovať tieto doklady: 

21.1.1.   Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov predkladaných v ponuke; citovaný zoznam musí 

byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter. 

21.1.2.  Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto časti súťažných podkladov 

podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade 

skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.3.  Údaje o skupine, ak sa uplatňuje, podľa prílohy č. 2 tejto časti súťažných podkladov 

podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade 

skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.4.  Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto časti súťažných podkladov podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.1.5.  Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

časť III.2 Podmienky účasti,  
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21.1.6. Ponúkané služby, technické parametre a funkčná špecifikácia ponúkaných služieb podľa 

súťažných podkladov „Zväzok III. Opis predmetu zákazky“ podpísaný uchádzačom alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 

podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 

za člena skupiny, 

21.1.7. Dokument s časťou znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky podľa 

súťažných podkladov „Zväzok IV. Obchodné podmienky“; citovaný dokument s časťou 

znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky musí byť podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

 Pozn.: Uchádzač predmetný dokument predloží bez ceny predmetu zákazky. 

21.1.8. Časový harmonogram a rozdelenie úloh na projekte“; citovaný dokument s časťou znenia 

obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom 

alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 

musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za člena skupiny, 

21.1.9. Zábezpeku ponuky alebo doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 14. tejto časti 

súťažných podkladov, 

21.1.10. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 

bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 

skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za každého člena skupiny. 

21.2. Ponuka predložená uchádzačom a označená ako "Kritériá" musí obsahovať tieto doklady: 

21.2.1.   Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov predkladaných v ponuke; citovaný zoznam musí 

byť podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter. 

21.2.2.  Ponukový list podľa prílohy č. 3 tejto časti súťažných podkladov podpísaný uchádzačom 

alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 

musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za člena skupiny, 

21.2.3.  Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 5 tejto časti súťažných podkladov podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.2.4.  Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

podľa súťažných podkladov „Zväzok II. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich 

uplatnenia“ podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, 

v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

21.2.5. Dokument s časťou znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky podľa 

súťažných podkladov „Zväzok IV. Obchodné podmienky“, s doplnenými príslušnými 
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návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk; citovaný dokument s 

časťou znenia obchodných podmienok poskytnutia predmetu zákazky musí byť podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

21.2.6. Stanovenie ceny podľa bodu 13. tejto časti súťažných podkladov a ocenené Tabuľky cenovej 

ponuky, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov „Zväzok II. Kritéria na vyhodnotenie 

ponúk a spôsob ich uplatnenia“ podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými 

konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 

22. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  

22.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade 

s oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, časť III.2 Podmienky účasti, pričom ak určí 

podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), vždy je povinný posudzovať aj 

všetky referencie za dané obdobie. 

22.2. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: 

a) podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 

zákona o verejnom obstarávaní 

b) podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa:  

- ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní 

a/alebo  

- technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 až § 30 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

22.3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského 

štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo 

záujemcom. Verejný obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti podľa § 26 

spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

22.4. Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní je povinný pri 

vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, 

záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili 

zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 

30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická 

osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % 

akcií tejto právnickej osoby. V súlade s uvedeným, uchádzač, ktorý je obchodnou spoločnosťou 

vo svojej ponuke predloží zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych 

akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo 

známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych 

akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby. 

22.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej 

alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
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písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

zabezpečiť. 

22.6. Skupina  dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo 

iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity 

účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

22.7. Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z  dokladov predložených podľa 

podmienok uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, časť III.2 Podmienky 

účasti. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

22.8. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 

podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač doplní doklady spôsobom 

podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho 

doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do 

a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 

uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 

b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 

uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu 

lehotu. 

22.9. Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač 

predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 zákona o verejnom 

obstarávaní najneskôr v posledný deň lehoty. 

22.10. Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne 

známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie 

skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti. 

22.11. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

a) nesplnil podmienky účasti,  

b) predložil neplatné doklady,  

c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 odseku 6 zákona o verejnom obstarávaní 

vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo 

d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

22.12. Neplatnými dokladmi sú doklady,  

a) ktorým uplynula lehota platnosti,  

b) ktoré sú neúplné alebo 

c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

22.13. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 

dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

22.14. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po 

vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo 



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 18 z 59 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej 

vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyzve 

uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 

kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto 

lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

 

23. Oprava chýb 
23.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 

a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platiť bude suma 

uvedená slovom, 

b) rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena, 

c) nesprávne spočítanej  sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 

platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

23.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný 

o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa 

návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

 

24. Vysvetľovanie ponúk  

24.1. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 

a počítaní. 

24.2. Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo 

službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto 

podrobnosti sa môžu týkať najmä: 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 

hospodárnosti poskytovaných služieb, 

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii 

na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 

uchádzačom,  

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok 

platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste 

poskytnutia služby,  

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

24.3. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 

spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou 

je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o 

a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 

b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 
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c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. 

24.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 42 odseku 2 

zákona o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, 

ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky 

môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač 

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 

lehotu,  

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 odseku 2 zákona 

o verejnom obstarávaní,  

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 odseku 2 

zákona o verejnom obstarávaní, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s 

požiadavkou podľa § 42 odseku 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

24.5. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

24.6. Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s 

uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť 

uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením 

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 

špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet 

zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a 

ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými 

verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a 

bezpečnosti, 

c) lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

VI.  PRIJATIE PONUKY 

 

25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

25.1. Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 

bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 

výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o 

výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, 

že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
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ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách 

a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 

písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia 

ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. 

25.2. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 

oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.  

25.3. Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a 

orgánmi Európskej únie podľa osobitného predpisu (Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte 

Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o 

Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie), v oznámení úspešnému uchádzačovi sa 

uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača 

odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej únie (Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o 

Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve 

o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie). 

 

26. Uzavretie rámcovej dohody 

26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu na každú časť predmetu zákazky samostatne v 

lehote viazanosti ponúk. Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými 

podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

26.2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona 

o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola 

doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli 

podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.3. Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom 

najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

26.4. Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu s 

úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí 

žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli 

podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.5. Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom 

najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa  

§ 136 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.6. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 44 odsekov 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak 

boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 

môže uzavrieť rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna z týchto 

skutočností: 

a) doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému 

obstarávateľovi,  
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b) ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4 zákona o verejnom 

obstarávaní,  

c) uplynutím doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný 

účinok. 

26.7. Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača. 

26.8. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 

na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia 

lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzatvorenie 

písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo nesplní 

povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne 

uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 

potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na ich 

uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je 

povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 

rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie 

písomne vyzvaný.  

 

27. Ďalšie požiadavky a informácie 
27.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť 

postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak 

všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšie ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná 

hodnota zákazky).  

27.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než 

dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý 

postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup 

nezrušil. 

27.3. Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len poistenie zodpovednosti za 

škodu). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške  

5 000 000,00 EUR. 

Odôvodnenia požiadavky: Verejný obstarávateľ požadovaním poistenia zodpovednosť za škodu 

od úspešného uchádzača v prípade, že úspešný uchádzač spôsobí verejnému obstarávateľovi 

škodu pri poskytovaní predmetu zákazky, potrebuje zabezpečiť, aby vzniknutá škoda bola 

verejnému obstarávateľovi uhradená bez ohľadu na momentálnu finančnú situáciu úspešného 

uchádzača, toto poistenie umožňuje rýchle a účinné uspokojenie nárokov na náhradu škody. 

Požadovanie poistenia je potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na 
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rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, dĺžku trvania zákazky a tiež z 

dôvodu, že predmet zákazky je financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

VII.  DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

28.1. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 

informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol. Týmto nie sú dotknuté 

ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania 

ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti 

zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

28.2. Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného 

obstarávania na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženom 

skene ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a údajov, ktoré považuje za dôverné 

(napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný obstarávateľ v súvislosti so 

zverejnením ponúk uchádzačov v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania 

nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ani za akékoľvek 

porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi 

ako dôvernými. 

28.3. Súťažné podklady boli vyhotovené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha č. 1 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

 

1. Názov spoločnosti 

.......................................................................................................................................................... 

2. Adresa registrácie 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Telefón .............................. Fax ............................................. E-mail ............................. 

3. Mená a štátne príslušnosti konateľov/riaditeľov a spoločníkov 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

4. Typ spoločnosti 

(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.) 

.......................................................................................................................................................... 

5. Počet rokov praxe ako Poskytovateľ služieb, ktorý je predmetom zákazky 

- v domácej krajine........................................................................................................................... 

- na medzinárodnej úrovni............................................................................................................... 

6. Podrobnosti o registrácii ................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................... 

Pripojte, prosím, kópiu osvedčenia (výpis z OR, živnostenský list a pod.) o registrácii 

7. Účasť v spoločnosti 

Podiely (%) 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

8. Názov (názvy) a adresa (adresy) spoločnosti (spoločností), ktoré majú byť angažované 

v projekte, a či ide o materskú spoločnosť/dcérsku spoločnosť/pobočku/subdodávateľa/iné: 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9. Ak je spoločnosť dcérskou spoločnosťou, uveďte, akú bude mať materská spoločnosť 

angažovanosť v projekte, ak ju vôbec bude mať? 

.......................................................................................................................................................... 

10. Zahraničné spoločnosti uvedú, či sú etablované v štáte verejného obstarávateľa v súlade 

s platnými predpismi (len pre informáciu) 

 

 

Podpis: ............................................................. 

 (osoba alebo osoby oprávnené na podpis v mene Uchádzača) 

 

 

Dátum: ............................................................. 
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Príloha č. 2 

 

ÚDAJE O SKUPINE 

 

 

1. Názov………………………………………………………………………... 

2. Adresa riadiaceho (štatutárneho) 

orgánu…………...........................………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

Telefón…………………..Fax…………………………E-mail…………….. 

3. Zastúpenie v krajine verejného obstarávateľa, ak existuje (v prípade skupiny so 

zahraničným vedúcim členom). 

Adresa zastupujúceho subjektu …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Telefón…………………..Fax………………………….E-mail……………. 

4. Názvy členov 

i)  …………………………………………………………………………… 

ii) ……………..……………………………………………………………. 

iii)…………..………………………………………………………………. 

Atď….……………………………………………………………………… 

 

5. Názov vedúceho člena 

…………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Navrhovaný pomer zodpovednosti medzi členmi (v %) s označením druhu služieb, ktoré 

bude každý člen realizovať. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Podpis: ............................................................. 

 (osoba alebo osoby oprávnené na podpis v mene Uchádzača) 

 

 

Dátum: ............................................................. 
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Príloha č. 3 

 

PONUKOVÝ LIST 

 

 

Zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania: č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx - MSS. 

 

Zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie: č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx  

 

Názov zákazky: Odvoz dreva. 

 

Miesto, dátum 

Ponuka sa predkladá pre: 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

IČO: 36 038 351 

Námestie  SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

 

1 PONUKU PREDKLADÁ 

 

 Obchodné meno(á) uchádzača (resp. 

členov skupiny) 
Štátna príslušnosť 

Uchádzač/vedúci člen   

Člen 2*   

Atď.*   

* Pridajte alebo vymažte ďalšie riadky pre členov podľa potreby, ak ponuku predkladá skupina. 

 

Upozornenie: subdodávateľ sa pre účely tejto ponuky nepovažuje za člena. Ak ponuku predkladá 

uchádzač samostatne (nie ako skupina), názov uchádzača uvedie v riadku uchádzač a ostatné riadky sa 

vymažú. 

 

2 KONTAKTNÁ OSOBA (PRE TÚTO PONUKU) 

 

Meno  

Organizácia  

Adresa  

Telefón  

Fax  

E-mail  

 

 

 

Podpis: ............................................................. 

 (osoba alebo osoby oprávnené na podpis v mene Uchádzača) 
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Príloha č. 4 

 

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 

 

1. Preštudovali sme a v plnej miere súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx - MSS a v Úradnom 

vestníku Európskej únie č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx a ktoré sú uvedené v  

súťažných podkladoch. Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a 

obmedzení. 

 

2. V súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými, 

ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Odvoz dreva. 

 

3. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine> vedenej <názov vedúceho 

člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku v 

tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen v <skupine> 

potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu rámcovej 

dohody, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a 

že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu rámcovej dohody vrátane platieb, a že všetci členovia 

v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie rámcovej dohody.] 

 

4. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

5. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu 

realizácie rámcovej dohody, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.  

 

 

Meno a priezvisko: .................................................. 

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného 

registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. 

V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny. 

 

Miesto a dátum: ....................................................... 
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Príloha č. 5 

 

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 

 

1. Preštudovali sme a v plnej miere súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx - MSS a v Úradnom 

vestníku Európskej únie č. xx/2013 - xx.11.2013 pod značkou xxxx a ktoré sú uvedené v  

súťažných podkladoch. Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a 

obmedzení. 

 

2. V súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými, 

ponúkame poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Odvoz dreva. 

 

3. Cena našej ponuky je: 

 

3.1.  Bez DPH/iné dane: .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

3.2  DPH/iné dane:       .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

3.3  Cena vrátane DPH/iné dane: ................................... EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

 

4. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine> vedenej <názov vedúceho 

člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme ponuku v 

tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen v <skupine> 

potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne a nerozdielne za realizáciu rámcovej 

dohody, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a 

že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu rámcovej dohody vrátane platieb, a že všetci členovia 

v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý čas realizácie rámcovej dohody.] 

 

5. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

6. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu 

realizácie rámcovej dohody, budeme o nej okamžite informovať verejného obstarávateľa.  

 

 

Meno a priezvisko: .................................................. 

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného 

registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. 

V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny. 

 

Miesto a dátum: ....................................................... 
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

 

ZVÄZOK II. 

 

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB 

ICH UPLATNENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 29 z 59 

1. Vyhodnotenie a porovnanie ponúk pre časť č. 1 predmetu zákazky 

1.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí a porovná iba tie ponuky, ktoré boli určené ako 

skutočne zodpovedajúce požiadavkám v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 

v týchto súťažných podkladoch.   

1.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované len podľa 

kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. 

 

2. Kritériá na výber najvhodnejšej ponuky pre časť č. 1 predmetu zákazky 

2.1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 

podľa nasledovných kritérií: 

 

1.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

75% (max. počet – 75 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 75 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„1“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 75 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 
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V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 

 

2.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

15% (max. počet – 15 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 15 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

2“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 15 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 

V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 
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3.  Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / m
3
) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) 

platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„3“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

4.  Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez 

DPH / hod.) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / hod.) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / hod.) 

platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„4“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

2.2. Každý člen komisie bude vyhodnocovať jednotlivé ponuky samostatne podľa kritérií na 

hodnotenie ponúk uvedených v bode 2.1. tejto časti súťažných podkladov. 

2.3. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky získaného bodového ohodnotenia zostupne od 2 

po x, kde x je počet uchádzačov.  

2.4. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom 

porovnaní počtu bodov pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu 

prideľovaných bodov t. j. – krit. „1“ dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu 

bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

2.5. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste aj podľa postupu uvedenom v bode 2.4. tejto časti súťažných podkladov, stane 

sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov 
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pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu prideľovaných bodov t. j. – krit. „2“ 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

2.6. V prípade ponúknutej nulovej hodnoty 0 eur, verejný obstarávateľ pre účely vyhodnotenia 

použije hodnotu 0,01 eur. 

 

Návrh na plnenie kritérií podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – túto vyplnenú tabuľku 

predložte na prvú stranu ponuky, časť označená ako "Kritériá" (údaje, ktoré tu uvediete budú 

zverejnené na otváraní ponúk): 

 

Tabuľka č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 1 predmetu zákazky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 1 predmetu zákazky 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

 

Tel : Fax : 

e.mail : www : 

Bankové spojenie : 

Č. účtu : 

Návrh na plnenie kritéria 

1. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

2. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

3. Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) : 

4. Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez DPH / 

hod.) : 

 

3. Vyhodnotenie a porovnanie ponúk pre časť č. 2 predmetu zákazky 

3.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí a porovná iba tie ponuky, ktoré boli určené ako 

skutočne zodpovedajúce požiadavkám v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 

v týchto súťažných podkladoch.   

3.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované len podľa 

kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v bode 4 tejto časti súťažných podkladov. 

 

4. Kritériá na výber najvhodnejšej ponuky pre časť č. 2 predmetu zákazky 

4.1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 

podľa nasledovných kritérií: 
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1.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

25% (max. počet – 25 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 25 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„1“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 25 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 

V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 

 

2.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

65% (max. počet – 65 bodov) 
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Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 65 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„2“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 65 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 

V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 

 

3.  Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / m
3
) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) 

platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 

 

  

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže: Odvoz dreva. 

Súťažné podklady                                                                                                                                                 Strana 35 z 59 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„3“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

4.  Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez 

DPH / hod.) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / hod.) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / hod.) 

platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„4“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

4.2. Každý člen komisie bude vyhodnocovať jednotlivé ponuky samostatne podľa kritérií na 

hodnotenie ponúk uvedených v bode 4.1. tejto časti súťažných podkladov. 

4.3. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky získaného bodového ohodnotenia zostupne od 2 

po x, kde x je počet uchádzačov.  

4.4. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom 

porovnaní počtu bodov pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu 

prideľovaných bodov t. j. – krit. „1“ dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu 

bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

4.5. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste aj podľa postupu uvedenom v bode 4.4. tejto časti súťažných podkladov, stane 

sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov 

pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu prideľovaných bodov t. j. – krit. „2“ 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

4.6. V prípade ponúknutej nulovej hodnoty 0 eur, verejný obstarávateľ pre účely vyhodnotenia 

použije hodnotu 0,01 eur. 

 

Návrh na plnenie kritérií podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – túto vyplnenú tabuľku 

predložte na prvú stranu ponuky, časť označená ako "Kritériá" (údaje, ktoré tu uvediete budú 

zverejnené na otváraní ponúk): 
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Tabuľka č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 2 predmetu zákazky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 2 predmetu zákazky 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

 

Tel : Fax : 

e.mail : www : 

Bankové spojenie : 

Č. účtu : 

Návrh na plnenie kritéria 

1. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

2. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

3. Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) : 

4. Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez DPH / 

hod.) : 

 

5. Vyhodnotenie a porovnanie ponúk pre časť č. 3 predmetu zákazky 

5.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotí a porovná iba tie ponuky, ktoré boli určené ako 

skutočne zodpovedajúce požiadavkám v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 

v týchto súťažných podkladoch.   

5.2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované len podľa 

kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v bode 6 tejto časti súťažných podkladov. 

 

6. Kritériá na výber najvhodnejšej ponuky pre časť č. 3 predmetu zákazky 

6.1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií ekonomicky najvýhodnejšej ponuky 

podľa nasledovných kritérií: 

 

1.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

65% (max. počet – 65 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 65 bodov.    
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              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„1“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 65 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 

V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 

 

2.  Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) - 

25% (max. počet – 25 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH) ostatných 

ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) platnej ponuky 

a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky na dve 

desatinné miesta) – t. j. 25 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„2“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 25 

navrhovaná cena predmetu zákazky 
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Pre každý odvoz dreva je stanovený podklad pre stanovenie ceny, ktorý zohľadňuje najťažšie 

podmienky pri odvoze dreva. Spôsob výpočtu ceny pre jednotlivé časti je na základe 

predpokladaných objemov dreva a priemernej vzdialenosti stanovených verejným 

obstarávateľom a sadzby za 1 km jazdy s nákladom a sadzby za nakladanie a skladanie 

stanovených uchádzačom.  

 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 1 km jazdy, samostatne pre ihličnaté a listnaté 

drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti súťažných 

podkladov). Zároveň uchádzač predloží cenu za 1 m
3
 nakládky, samostatne pre ihličnaté a 

listnaté drevo (vyplní žlté polia v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto časti 

súťažných podkladov), ktoré budú počas trvania rámcovej dohody brané ako fixné. 

 

Výpočet ceny odvozu pre konkrétne odvozové vzdialenosti je na základe vzorca: 

 

C=SJN x V x (1-Vx0,002)+SNS 

 

kde: 

C= Cena v EUR/m
3
 pre konkrétnu odvoznú vzdialenosť 

SJN = Sadzba v EUR za 1 km jazdy s nákladom vrátane pristavenia vozidla (vyplní uchádzač) 

V = Odvozná vzdialenosť v km 

SNS = Sadzba v EUR/m
3
 za nakladanie a skladanie dreva (vyplní uchádzač). 

 

Pozn. Tabuľky cenovej ponuky pre každú časť predmetu zákazky tvoria prílohy tejto časti 

súťažných podkladov. 

 

3.  Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / m
3
) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) 

platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„3“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

4.  Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez 

DPH / hod.) - 5% (max. počet – 5 bodov) 

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou a pri ostatných ponukách sa určí 

nepriamou úmerou. Hodnotenie výšky ceny predmetu zákazky (v EUR bez DPH / hod.) 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / hod.) 
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platnej ponuky a navrhovanej ceny (v EUR bez DPH / m
3
) príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (zaokrúhľuje sa matematicky 

na dve desatinné miesta) – t. j. 5 bodov.    

 

              najnižšia navrhovaná cena predmetu zákazky  

„4“ =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 5 

navrhovaná cena predmetu zákazky 

 

6.2. Každý člen komisie bude vyhodnocovať jednotlivé ponuky samostatne podľa kritérií na 

hodnotenie ponúk uvedených v bode 6.1. tejto časti súťažných podkladov. 

6.3. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky získaného bodového ohodnotenia zostupne od 2 

po x, kde x je počet uchádzačov.  

6.4. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom 

porovnaní počtu bodov pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu 

prideľovaných bodov t. j. – krit. „2“ dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu 

bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

6.5. V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta, ktoré boli pridelené po 

vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným 

na prvom mieste aj podľa postupu uvedenom v bode 6.4. tejto časti súťažných podkladov, stane 

sa úspešným uchádzačom zákazky ten, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov 

pridelených za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu prideľovaných bodov t. j. – krit. „1“ 

dosiahne po zaokrúhlení na dve desatinné miesta počtu bodov najvyššie bodové hodnotenie. 

6.6. V prípade ponúknutej nulovej hodnoty 0 eur, verejný obstarávateľ pre účely vyhodnotenia 

použije hodnotu 0,01 eur. 

 

Návrh na plnenie kritérií podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača – túto vyplnenú tabuľku 

predložte na prvú stranu ponuky, časť označená ako "Kritériá" (údaje, ktoré tu uvediete budú 

zverejnené na otváraní ponúk): 

 

Tabuľka č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 3 predmetu zákazky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií, časť č. 3 predmetu zákazky 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 
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Tel : Fax : 

e.mail : www : 

Bankové spojenie : 

Č. účtu : 

Návrh na plnenie kritéria 

1. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie listnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

2. Cena (sadzba) za odvoz, nakladanie a skladanie ihličnatého dreva (v EUR bez DPH) : 

3. Cena za každú ďalšiu nakládku (v EUR bez DPH / m
3
) : 

4. Cena za výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie (v EUR bez DPH / 

hod.) : 
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I. VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je odvoz dreva, ktorý predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty 

(sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepných závodov (OZ) na expedičný sklad 

(ES) OZ, prevoz sortimentov z OM na OM, prípadne odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad 

odberateľa. Odvoz drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania 

sortimentov na dopravný prostriedok, jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady 

na mieste vykládky a ostatných súvisiacich služieb. 

Odvoz drevnej hmoty je rozdelený na prepravné dĺžky podľa sortimentov na: 

- sortimenty 1 m dĺžky 

- sortimenty od 2 m do 6 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- sortimenty od 6 m do 14 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- špeciálne požiadavky na odvoz dreva (technické parametre vozidla na základe technologického 

postupu alebo technologických parametrov trasy odvozu). 

 

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník:  77211000-2 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:  60000000-8, 77211200-4, 77200000-2, 77230000-1, 90620000-9, 44113910-7, 

90630000-2 

 

Táto zákazka sa delí na časti:  Áno 

     Počet častí: 3 

 

Časť č. 1:  Odvoz dreva v spádovej oblasti západoslovenského kraja 

Miesta plnení: Odštepné závody Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčany, Prievidza, 

Trenčín  

Časť č. 2:  Odvoz dreva v spádovej oblasti stredoslovenského kraja 

Miesta plnení: Odštepné závody Považská Bystrica, Žilina, Námestovo, Liptovský 

Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň 

Časť č. 3:  Odvoz dreva v spádovej oblasti východoslovenského kraja 

   Miesta plnení: Odštepné závody Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Sobrance. 

 
II. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY PRE ČASŤ Č. 1 PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Časť č. 1: Odvoz dreva v spádovej oblasti západoslovenského kraja 

 

Predmetom zákazky sú nasledovné služby tvoriace časť č. 1 predmetu zákazky: 

 Odvoz dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej 

hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti OZ na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz 

sortimentov z OM na OM, prípadne odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa. 

Odvoz drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov 

na dopravný prostriedok,  jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste 
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vykládky. 

 Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), 

jeho premiestnenie na ložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, 

zabezpečenie nákladu proti pohybu. V prípade potreby zahŕňa nakladanie aj výber (vytiahnutie) 

určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, ak nie je tento sortiment predmetom 

odvozu. Nakladanie zahŕňa aj prestavenia vozidla (verejný obstarávateľ požaduje maximálne 2 

prestavenia vozidla bezodplatne), ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodov 

skompletizovania nákladu podľa potreby verejného obstarávateľa. 

 Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta 

vykládky. 

 Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie 

a položenie na miesto určené verejným obstarávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac 

hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahŕňa aj viacnásobné prestavenie vozidla, ak je 

to nutné z prevádzkových dôvodov verejného obstarávateľa. 

 Odvoz drevnej hmoty je rozdelený na prepravné dĺžky podľa sortimentov na: 

- sortimenty 1 m dĺžky 

- sortimenty od 2 m do 6 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- sortimenty od 6 m do 14 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- špeciálne požiadavky na odvoz dreva (technické parametre vozidla na základe 

technologického postupu alebo technologických parametrov trasy odvozu) 

 

Na základe vyššie uvedeného rozdelenia odvozu drevnej hmoty sa zákazka delí nasledovne: 

 
Časť II.1.1 Odvoz sortimentov 1 m dĺžky 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 23 km, najťažšie parametre lesnej cesty  

v percentách priemerných sklonov (20% je v sklone ± 14%, 80% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 1 800 m
3
 a listnaté 19 600 m

3
 

na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov 1 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne technické 

vybavenie:  

– motorové vozidlo s klanicami s HR – 3 ks. 

 

Časť II.1.2 Odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky   
 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 5 km, najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov (15% je v sklone ± 14%, 85% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 79 400 m
3
 a listnaté 841 600 

m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 
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Na odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- motorové vozidlo s klanicami s HR 

- motorové vozidlo s klanicami + príves s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s klietkou a HR. 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 23 dopravných prostriedkov. 

 

Časť II.1.3 Odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 23 km,  najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov (20% je v sklone ± 14%, 80% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 275 100 m
3
 a listnaté 1 061 

800 m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 26 dopravných prostriedkov. 

 

 

III. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY PRE ČASŤ Č. 2 PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Časť č. 2: Odvoz dreva v spádovej oblasti stredoslovenského kraja 

 

Predmetom zákazky sú nasledovné služby tvoriace časť č. 2 predmetu zákazky: 

 Odvoz dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej 

hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti OZ na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz 

sortimentov z OM na OM, prípadne odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa. 

Odvoz drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov 

na dopravný prostriedok,  jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste 

vykládky. 

 Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), 

jeho premiestnenie na ložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, 

zabezpečenie nákladu proti pohybu. V prípade potreby zahŕňa nakladanie aj výber (vytiahnutie) 

určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, ak nie je tento sortiment predmetom 

odvozu. Nakladanie zahŕňa aj prestavenie vozidla (verejný obstarávateľ požaduje maximálne 2 

prestavenia vozidla bezodplatne), ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodov 

skompletizovania nákladu podľa potreby verejného obstarávateľa. 

 Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta 

vykládky. 
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 Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie 

a položenie na miesto určené verejným obstarávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac 

hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahŕňa aj viacnásobné prestavenie vozidla, ak je 

to nutné z prevádzkových dôvodov verejného obstarávateľa. 

 Odvoz drevnej hmoty je rozdelený na prepravné dĺžky podľa sortimentov na: 

- sortimenty 1 m dĺžky 

- sortimenty od 2 m do 6 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- sortimenty od 6 m do 14 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- špeciálne požiadavky na odvoz dreva (technické parametre vozidla na základe 

technologického postupu alebo technologických parametrov trasy odvozu) 

 

Na základe vyššie uvedeného rozdelenia odvozu drevnej hmoty sa zákazka delí nasledovne: 

 

II.2.1 Odvoz sortimentov 1 m dĺžky 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 10 km, najťažšie parametre lesnej cesty  

v percentách priemerných sklonov (20% je v sklone ± 14%, 80% je v sklone ± 5%).  

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 500 m
3
 a listnaté 400 m

3
 na 

obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov 1 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne technické 

vybavenie:  

– motorové vozidlo s klanicami s HR – 1 ks. 

 

II.2.2 Odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky   

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 18 km, najťažšie parametre lesnej cesty v 

percentách priemerných sklonov (15% je v sklone ± 14%, 85% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 219 200 m
3
 a listnaté 58 800 

m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- motorové vozidlo s klanicami s HR 

- motorové vozidlo s klanicami + príves s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s klietkou a s HR 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 11 dopravných prostriedkov. 

 

Časť II.2.3 Odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky 
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Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 21 km, najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov (20% je v sklone ± 14%, 80% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 1 222 800 m
3
 a listnaté  

375 700 m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

Na odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 33 dopravných prostriedkov. 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 20 km, najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov (15% je v sklone ± 14%, 85% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva  je v členení na ihličnaté 1 200 m
3
 a listnaté 4 800 m

3
 

na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Špeciálne požiadavky na odvoz dreva (navádzanie prívesu, výškovo nastaviteľné klanice) - pre odvoz 

týchto sortimentov je potrebný  1 dopravný prostriedok. 

 

IV. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY PRE ČASŤ Č. 3 PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Časť č. 3: Odvoz dreva v spádovej oblasti východoslovenského kraja 

 

Predmetom zákazky sú nasledovné služby tvoriace časť č. 2 predmetu zákazky: 

 Odvoz dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej 

hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti OZ na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz 

sortimentov z OM na OM, prípadne odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa. 

Odvoz drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov 

na dopravný prostriedok,  jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste 

vykládky. 

 Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), 

jeho premiestnenie na ložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, 

zabezpečenie nákladu proti pohybu. V prípade potreby zahŕňa nakladanie aj výber (vytiahnutie) 

určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, ak nie je tento sortiment predmetom 

odvozu. Nakladanie zahŕňa aj prestavenie vozidla, ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo 

z dôvodov skompletizovania nákladu podľa potreby verejného obstarávateľa. 

 Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta 

vykládky. 

 Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie 

a položenie na miesto určené verejným obstarávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac 

hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahŕňa aj prestavenie vozidla (verejný 

obstarávateľ požaduje maximálne 2 prestavenia vozidla bezodplatne), ak je to nutné 

z prevádzkových dôvodov verejného obstarávateľa. 
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 Odvoz drevnej hmoty je rozdelený na prepravné dĺžky podľa sortimentov na: 

- sortimenty 1 m dĺžky 

- sortimenty od 2 m do 6 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- sortimenty od 6 m do 14 m dĺžky + nadmiera na daný sortiment 

- špeciálne požiadavky na odvoz dreva (technické parametre vozidla na základe 

technologického postupu alebo technologických parametrov trasy odvozu) 

 

Na základe vyššie uvedeného rozdelenia odvozu drevnej hmoty sa zákazka delí nasledovne: 

 

II.3.1 Odvoz sortimentov 1 m dĺžky 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 12 km, najťažšie parametre lesnej cesty  

v percentách priemerných sklonov (20% je v sklone ±14%, 80% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 1 700 m
3
 a listnaté 19 000 m

3
 

na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov 1 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne technické 

vybavenie:  

– motorové vozidlo s klanicami s HR – 3 ks. 

 

II.3.2 Odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky   
 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 8 km, najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov (15% je v sklone ± 14%, 85% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 111 400 m
3
 a listnaté 396 800 

m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 

 

Na odvoz sortimentov od 2 m do 6 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- motorové vozidlo s klanicami s HR 

- motorové vozidlo s klanicami + príves s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s klietkou a s HR 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 16 dopravných prostriedkov. 

 

Časť II.3.3 Odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky 

 

Priemerná odvozná vzdialenosť pre danú časť zákazky je 21 km, najťažšie parametre lesnej cesty  v 

percentách priemerných sklonov(20% je v sklone ± 14%, 80% je v sklone ± 5%). 

 

Predpokladané množstvo prepravovaného dreva je v členení na ihličnaté 355 700 m
3
 a listnaté  953 900 

m
3
 na obdobie platnosti rámcovej dohody. 
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Na odvoz sortimentov od 6 m do 14 m dĺžky verejný obstarávateľ požaduje nasledovné minimálne 

technické vybavenie:  

- ťahač s oplenovým prívesom (ťahaným alebo neseným) s HR 

- ťahač s klanicovým návesom a HR 

Verejný obstarávateľ požaduje celkovo 25 dopravných prostriedkov. 
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1.1. Uchádzač predloží dokument vo forme Rámcovej dohody na každú časť predmetu zákazky 

samostatne v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

1.2. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody, ktorej predmetom bude 

záväzok budúceho poskytovateľa, poskytnúť plnenie na základe objednávok verejného 

obstarávateľa vystavených na základe a v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody. 

1.3. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle  

§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti 

zverejňovania faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného 

zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich 

identifikačných údajov uvedených na zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

1.4. Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

1.5. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 

verejným obstarávateľom.  

 

Minimálny obsah zmluvných podmienok: 

      

RÁMCOVÁ DOHODA 

 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1.  Objednávateľ:  

Sídlo: 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

V zastúpení:  Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

6806-312/0200 

IČO:  36 038 351 

DIČ: 2020087982 

IČ DPH: SK2020087982 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 

155/S. 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

         

2.  Poskytovateľ: 

Sídlo: 

  

V zastúpení:   

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 
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IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný v Obchodnom registri  Okresného súdu ............., oddiel: ........, vložka č. ........../ 

živnostenskom registri Obvodného úradu v ....................., č. živnostenského registra ................ 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Preambula 
Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je odvoz dreva 

(nakladanie, skladanie a preprava dreva), v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných 

objednávkach podľa skutočných potrieb Objednávateľa. Oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania na poskytnutie predmetnej zákazky bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 

S xxx zo dňa xx/xx/2013 pod značkou 2013/S xxx-xxxxxx a vo Vestníku verejného obstarávania  

č. xxx/2013 zo dňa xx/xx/2013 pod značkou xxxxx - MSS. Do predmetného postupu zadávania 

zákazky predložili súťažnú ponuku aj Poskytovateľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk 

predložených do predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej 

dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Rámcovej dohody v 

zmysle vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

I. 

Predmet plnenia Rámcovej dohody 
1.1. Zmluvné strany uzavretím tejto Rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a 

spôsob realizácie predmetu Rámcovej dohody, ktorým je odvoz dreva (nakladanie, skladanie 

a preprava dreva) (ďalej len „služba“ alebo „služby“) a v zmysle jednotlivých ustanovení tejto 

Rámcovej dohody, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v jednotlivých čiastkových zmluvách.  

1.2. Predmetom plnenia podľa bodu 1.1 bude poskytnutie služieb, uvedených v Prílohe č.1 tejto 

Rámcovej dohody. Jednotlivé plnenia tejto Rámcovej dohody sa budú realizovať na základe 

čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré môžu mať 

formu objednávky v zmysle ďalej uvedeného. Čiastkové zmluvy sa pre účely tejto Rámcovej 

dohody budú riadiť právnym režimom upravujúcim zmluvu o preprave veci v súlade s § 610 a 

nasl. Obchodného zákonníka. V zmysle čiastkovej zmluvy sa Objednávateľ považuje za 

odosielateľa veci a Poskytovateľ za dopravcu veci. 

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto Rámcovej dohody 

a) sa budú riadiť ustanoveniami tejto Rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých 

čiastkových zmlúv, na základe ktorých sa Poskytovateľ zaviaže poskytnúť 

Objednávateľovi dohodnuté služby a Objednávateľ sa zaviaže Poskytovateľovi zaplatiť za 

dohodnuté služby dohodnutú cenu, 

b) sa budú riadiť Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností v 

podmienkach štátneho podniku LESY SR, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody 

ako Príloha č. 7 

c) sa dohodnú vopred na obsahu týchto čiastkových zmlúv. 

1.4. Pokiaľ čiastková zmluva na poskytnutie služieb, uzavretá medzi zmluvnými stranami po dobu 
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účinnosti tejto Rámcovej dohody neurčuje inak, predpokladá sa, že obchodné podmienky 

dohodnuté touto Rámcovou dohodou sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany vyhlasujú 

a súhlasia, že ich odchylné dojednania v čiastkovej zmluve týkajúce sa obchodných podmienok, 

ktorú uzavrú na základe tejto Rámcovej dohody, majú prednosť pred znením obchodných 

podmienok dojednaných touto Rámcovou dohodou. 

 

II. 

Uzatváranie čiastkových zmlúv 
2.1.  Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s Poskytovateľom podáva Objednávateľ formou pí-

somnej objednávky na poskytnutie služieb špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto Rámcovej 

dohody. Objednávka Objednávateľa musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa tejto 

Rámcovej dohody považuje len objednávka čitateľná s údajmi uvedenými v bode 2.2 

a podpísaná oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka Objednávateľa musí obsahovať najmä: 

(i) názov a sídlo Objednávateľa, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH, Zápis v OR, 

(ii) názov a sídlo Poskytovateľa, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH, Zápis v OR, 

(iii) množstvo a špecifikáciu objednávaných služieb, 

(iv) miesto poskytnutia služieb, ktoré je špecifikované miestom odoslania a miestom určenia 

(v) lehotu, v ktorej má byť služba poskytnutá, 

(vi) dátum vystavenia objednávky. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že objednávku doručí Poskytovateľovi osobne, poštou, e-mailom 

alebo faxom podľa kontaktných údajov 

Zásielky pre Poskytovateľa: 

Do pozornosti:   

Adresa:   

Telefón:   

E-mail: 

2.4.    Poskytovateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od 

Objednávateľa, potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky a to rovnakou formou, akou bola 

objednávka doručená Poskytovateľovi (osobne, poštou, e-mailom, faxom) podľa kontaktných 

údajov  

Zásielky pre Objednávateľa: 

Do pozornosti:   

Adresa:   

Telefón:   

E-mail: 

Potvrdením objednávky zo strany Poskytovateľa sa považuje čiastková zmluva za uzavretú.   

2.5. Neakceptovať objednávku je Poskytovateľ oprávnený výlučne v prípade, ak Objednávateľovi 

v lehote stanovenej pre akceptovanie objednávky hodnoverne preukáže, že poskytnutie 

objednaných služieb v lehote poskytnutia stanovenej v objednávke nie je objektívne možné ani 

pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať; v takomto 

prípade je Poskytovateľ povinný navrhnúť iný termín poskytnutia objednaných služieb 

a v prípade súhlasu Objednávateľa s navrhovaným termínom poskytnutia takto zmenenú 

objednávku akceptovať.  
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III. 

Zmluvná cena a platobné podmienky 
3.1.  Cena za poskytnuté služby bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktorého 

úspešným uchádzačom sa stal Poskytovateľ a v súlade s cenovou ponukou predloženou 

Poskytovateľom podľa Prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody.  

3.2.  Cena za poskytnuté služby zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa vrátane akejkoľvek daní, 

poplatkov, balenia, poistenia, nákladov na dopravu na miesto a iných súvisiacich služieb alebo 

ďalších nákladov Poskytovateľa alebo inej tretej osoby spojených s poskytnutím služieb. K 

fakturovaným cenám za poskytnuté služby bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky v čase fakturácie a vyúčtovanie ceny motorovej nafty podľa bodu 

3.4. písm. c) tohto článku Rámcovej dohody.  

3.3.  Poskytovateľ vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a 

primeraný zisk. Poskytovateľ súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá s prihliadnutím na všetky 

okolnosti akékoľvek ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Rámcovej dohode a ktoré by 

musel znášať Objednávateľ.  

3.4.  K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

a) v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na 

poskytnutie služieb, 

b) pri zmene zákonnej sadzby DPH, 

c) v prípade zmeny ceny motorovej nafty o viac ako 5%. Pre vyjadrenie zmeny ceny 

motorovej nafty v rámci sledovaného obdobia sa zmluvné strany dohodli používať 

indexáciu Štatistického úradu Slovenskej republiky pričom sa porovnávajú priemerné ceny 

pohonných hmôt za jednotlivé mesiace v roku. Percentuálna úprava cien bude vykonaná 

podľa nasledovnej tabuľky: 

 

Zmena ceny nafty o Úprava ceny o 

± 1 až 5 % ± 0% 

± 6 až 10 % ± 2,5% 

± 11 až 20 % ± 5% 

± 21 až 30 % ± 8% 

± 31 až 40 % ± 12% 

 

3.5.  Poskytovateľovi vznikne právo fakturovať cenu za predmet plnenia na základe odsúhlaseného / 

podpísaného mesačného výkazu poskytnutých služieb, lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa 

jej doručenia Objednávateľovi. Poskytovateľ doručí vystavenú faktúru na adresu sídla 

Objednávateľa. Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka 

(čiastková zmluva) a kópia dodacieho listu potvrdeného Objednávateľom. Faktúry budú 

vystavené a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia 

príslušnej faktúry ak sa v objednávke nedohodne inak.  

3.6.  Objednávateľ je oprávnený vrátiť Poskytovateľovi faktúru v lehote 5 pracovných  dní odo dňa jej 

doručenia, ak bude vyhotovená v rozpore s Rámcovou dohodou, objednávkou vystavenou na 

základe Rámcovej dohody alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak neobsahuje 

prílohy (odsúhlasený mesačný výkaz poskytnutých služieb) s uvedením nesprávnych, resp. 
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chýbajúcich údajov. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry. 

 

IV. 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 
4.1.  Ak je Poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím objednaných služieb, má Objednávateľ právo 

uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny neposkytnutej služby za každý deň 

omeškania. 

4.2.  Ak Objednávateľ mešká s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, má Poskytovateľ právo 

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

4.3.  Zmluvná strana je povinná uhradiť zmluvnú pokutu do 3 dní na základe výzvy oprávnenej strany, 

a to jej doručením druhej zmluvnej strane.  

4.4.  Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku 

dohodnutej zmluvnej pokuty spôsobenej porušením zmluvných povinností.  

4.5.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z 

tejto Rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré 

môžu mať vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých 

v tejto Rámcovej dohode.  

4.6.  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s Objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o 

všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces poskytnutia dohodnutých služieb 

podľa tejto Rámcovej dohody, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť 

dohodnutý termín pre poskytnutie služieb v zmysle platnej čiastkovej zmluvy (objednávky) a 

podmienok stanovených touto Rámcovou dohodou. 

4.7. V prípade, ak je počas platnosti tejto Rámcovej dohody Poskytovateľ evidovaný na Zozname 

platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. 

b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto Rámcovej 

dohody nasledovne: 

Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby 

preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany Poskytovateľa v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka 

zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry Objednávateľovi 

poskytovateľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky Poskytovateľovi 

z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane Poskytovateľom. 

 Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto 

Rámcovej dohody v zmysle tohto článku Rámcovej dohody nastanú jednostranným úkonom 

Objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky v zmysle tohto článku Rámcovej dohody. 

 

V. 

Zodpovednosť za škodu 
5.1.  Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s 

príslušnou čiastkovou zmluvou za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode.  

5.2.  V prípade nedodržania niektorého ustanovení čiastkovej zmluvy Poskytovateľom alebo porušenia 

jeho povinností má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
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zmluvnej odmeny uvedenej v čiastkovej zmluve, a to za každé jedno nedodržanie / opomenutie / 

porušenie zmluvnej povinnosti.  

5.3.  Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti Poskytovateľov bolo 

spôsobené konaním Objednávateľa (napr. poskytnutie neúplných informácií) alebo nedostatkom 

súčinnosti, ktorú bol Objednávateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa poskytnúť a napriek 

opätovnej žiadosti ju neposkytol.  

5.4.  Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán tejto Rámcovej dohody je vylúčená v 

prípade zásahu vyššej moci, pričom sa tým rozumie udalosť pri vynaložení všetky starostlivosti 

nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná alebo okolnosť, ktorú 

zmluvná strana tejto Rámcovej dohody odôvodnene nemohla ovplyvniť alebo predvídať (vyššia 

moc). Uvedené platí pod podmienkou, že zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc bez 

zbytočného odkladu vynaloží všetko primerané úsilie s cieľom plniť svoje povinnosti včas, na 

nápravu a odstránenie príčiny neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a čo 

najkratšom čase. Lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná 

strana odvolávajúca sa na vyššiu moc oznámi druhej strane jej zánik bez zbytočného odkladu. Za 

vyššiu moc sa pre účely tejto Rámcovej dohody považujú prekážky ako vojna, mobilizáciu, 

revolúcia, vzbura, živelná pohroma, epidémia a ďalšie udalosti, ktoré uzná súd.  

5.5.  Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím 

osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za 

škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške 5 000 000,00 

EUR. Poskytovateľ do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej dohody 

predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu 

a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Poskytovateľ povinný 

udržiavať počas celej doby trvania Rámcovej dohody.     

 

VI. 

Doba platnosti rámcovej dohody 
6.1.  Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa 

jej účinnosti. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v zmysle zákon č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

6.2. Táto Rámcová dohoda je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe 

k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 

§ 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho 

zákonníka. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto Rámcovej dohody vrátane jej príloh bez 

vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej 

dotknutej osoby (osoby konajúcej za Poskytovateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Rámcovej 

dohode, v jej prílohách a dodatkoch a to zverejnenie Objednávateľom počas trvania jeho 

povinnosti podľa § 5a § 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 
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VII. 

Doručovanie 
7.1.  Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené 

zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak dohoda alebo jednotlivé 

čiastkové zmluvy neustanovujú inak:  

a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia sa 

považuje dátum prevzatia zásielky, alebo  

b) osobne do sídla zmluvnej protistrany, alebo  

c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu 

príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa 

automaticky vygenerovaná systémom.  

7.2.  V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo príslušnej 

čiastkovej zmluvy alebo v kontaktných osobách uvedených v záverečných ustanoveniach 

čiastkových zmlúv je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne 

písomne oznámiť zmluvnej protistrane. 

7.3. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v záhlaví tejto Rámcovej dohody, 

je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú 

v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zmluvná strana registrovaná zo zákona.  

7.4. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v záhlaví tejto Rámcovej dohody a 

ani na adrese zapísanej v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana 

registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na tretí deň odo dňa jej vrátenia sa 

odosielateľovi a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných 

písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

 

VIII. 

Dôverné informácie 
8.1.  Ak si zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto Rámcovej dohody navzájom poskytli 

informácie označené ako dôverné, nesmie zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, 

prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje vlastné potreby. 

Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, ak táto Rámcová dohoda neustanovuje inak alebo ak 

z tejto Rámcovej dohody nevyplýva inak. Za dôverné informácie sa na účely tejto Rámcovej 

dohody pokladajú aj všetky informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana 

dozvedela na základe a/alebo v spojení s touto Rámcovou dohodou (ďalej len „dôverné 

informácie“).  

8.2.  Každá zmluvná strana je povinná, ak z tejto Rámcovej dohody nevyplýva inak, zachovávať 

mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna dôverná informácia 

nebola sprístupnená bez súhlasu druhej zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej 

osobe. Zmluvná strana súčasne vyslovuje svoj neodvolateľný súhlas k zverejneniu tejto 

Rámcovej dohody vrátane jej príloh, vystavených faktúr ako aj objednávok vydaných na základe 

tejto Rámcovej dohody, na www.lesy.sk.   

8.3.  Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:  

a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe zákona 

alebo  

http://www.lesy.sk/
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b) dôverná informácia sa stala všeobecne známa.  

8.4.  V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez 

zbytočného odkladu informovať vopred druhú zmluvnú stranu.  

8.5.  Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje:  

a) ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, 

daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne 

zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti;  

b) zverejnenie Rámcovej dohody, faktúry a objednávky v prípade ak zmluvná strana vyslovila 

svoj neodvolateľný súhlas k zverejneniu tejto Rámcovej dohody vrátane jej príloh, 

vystavených faktúr ako aj objednávok vydaných na základe tejto Rámcovej dohody na 

www.lesy.sk v zmysle bodu 8.2. tohto článku Rámcovej dohody;  

c) zverejnenie zmluvnej strany ako subjektu, s ktorým Objednávateľ uzatvoril túto Rámcovú 

dohodu a súčasne zverejnenie aj výšky odmeny určenej na základe tejto Rámcovej dohody;  

d) zverejnenie Rámcovej dohody Úradom pre verejné obstarávanie na základe jej predloženia 

Objednávateľom.  

 

IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
9.1.  Podpisom tejto Rámcovej dohody nedochádza k plneniu predmetu dohody podľa čl. I. bodu 1.1 

tejto Rámcovej dohody; k plneniu dôjde na základe uzatvorených čiastkových zmlúv na základe 

hospodárskych potrieb Objednávateľa.  

9.2.  Túto Rámcovú dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  

9.3.  Zánik čiastkovej zmluvy v zmysle jej ustanovení nespôsobuje zánik tejto Rámcovej dohody.  

9.4.  Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Rámcovej dohody odstúpiť v súlade s § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody 

zo strany Poskytovateľa najmä:  

a) v prípadoch podstatného porušenia tejto Rámcovej dohody, pričom za podstatné porušenie 

tejto Rámcovej dohody sa považuje akékoľvek závažné porušenie povinností Poskytovateľa 

vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody; pričom v tomto prípade je Objednávateľ povinný 

písomnou formou upozorniť Poskytovateľa na možnosť odstúpenia, ak v primeranej lehote 

stanovenej Objednávateľom porušovanie povinností nezastaví/nenapraví alebo neodstráni.  

Odstúpenie od tejto Rámcovej dohody je účinné voči Poskytovateľovi dňom preukázateľného 

písomného doručenia prejavu vôle Objednávateľa o odstúpení od tejto Rámcovej dohody.  

9.5.  Túto Rámcovú dohodu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

9.6.  Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ 

obdrží štyri vyhotovenia a Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia.  

9.7. Vzťahy touto Rámcovou dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona o 

verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Rámcovej dohody 

bude príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku alebo 

v časti, alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných 

http://www.lesy.sk/
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ustanovení tejto Rámcovej dohody. Zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto ustanovenie v 

rámci novej dohody takým novým, platným a účinným ustanovením, ktorého predmet a obsah 

bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia 

obsiahnutého v tejto Rámcovej dohode. 

9.9.  Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Rámcovej dohody je im dostatočne určitý a 

zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, dohodu si prečítali, oboznámili sa s jej 

obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

9.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú: 

Príloha č. 1: Špecifikácia a rozsah služieb (Súťažné podklady, Zväzok III. Opis predmetu 

zákazky). 

Príloha č. 2: Spôsob stanovenia ceny.  

Príloha č. 3: Tabuľka cenovej ponuky – sortimenty 1 m dĺžky s HR. 

Príloha č. 4: Tabuľka cenovej ponuky – sortimenty od 2 m do 6 m dĺžky + nadmiera na daný 

sortiment s HR. 

Príloha č. 5: Tabuľka cenovej ponuky – sortimenty od 6 m do 14 m dĺžky + nadmiera na daný 

sortiment s HR. 

Príloha č. 6: Tabuľka cenovej ponuky – špeciálne požiadavky na odvoz dreva (technické 

parametre vozidla). 

Príloha č. 7: Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností v 

podmienkach štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. 

 

 

 

v Banskej Bystrici, dňa ...........................                             v ...................., dňa ......................                  

 

 

 

za Objednávateľa:  za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ  

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
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Príloha č. 2: Spôsob stanovenia ceny. 

 

P.č. Položka 
Merná 

jednotka 

Cena za m.j. 

v EUR bez DPH 

20% DPH  

v EUR 

Cena za m.j. 

v EUR s DPH 

1. 

Cena (sadzba) za odvoz, 

nakladanie a skladanie pre listnaté 

drevo 

x 

   

2. 

Cena (sadzba) za odvoz, 

nakladanie a skladanie pre ihličnaté 

drevo 

x 

   

3. Cena za každú ďalšiu nakládku m
3
 

   

4. 

Cena za výber (vytiahnutie) 

určeného kmeňa z hromady a jeho 

preloženie 

hod. 

   

 

 

 

v Banskej Bystrici, dňa ...........................                             v ...................., dňa ......................                  

 

 

 

za Objednávateľa:  za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ  

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

   

 

 

 

 

 

 

 


