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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351795-2013:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Banská Bystrica: Služby súvisiace s lesníctvom
2013/S 203-351795

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
Námestie SNP 8
Kontaktné miesto (miesta): Lesy SR, š.p., Odštepný závod Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
Kontaktná osoba: Ing. Ján Stenchlák
975 66 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón:  +421 484344260
E-mail: jan.stenchlak@lesy.sk
Fax:  +421 484344191
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3) Hlavná činnosť
Iné: správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Lesná správa
Stará Bystrica, Lesná správa Povina.
Kód NUTS SK031

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351795-2013:TEXT:SK:HTML
mailto:jan.stenchlak@lesy.sk
http://www.lesy.sk
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II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Lesnícke služby v Projekte obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015 na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné
porasty ich ochranou proti burine, zveri. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné
pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť,
zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala
ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie
lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové,
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií
programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych
okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77230000

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí

II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané množstvo podľa jednotlivých výkonov určené v merných jednotkách vyjadruje predpokladaná
hodnota zákazky.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 558 170 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 16 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach
Časť č.: 1
Názov: Projekt obnovy lesa na Lesnej správe Stará Bystrica
1) Stručný opis

Lesnícke služby v Projekte obnovy lesa na Lesnej správe Stará Bystrica, na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné
porasty ich ochranou proti burine, zveri.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77230000

3) Množstvo alebo rozsah
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Predpokladané množstvo podľa jednotlivých výkonov určené v merných jednotkách vyjadruje predpokladaná
hodnota zákazky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 356 840 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia

5) Doplňujúce informácie o častiach
Lesná správa Stará Bystrica je samostatnou plánovacou, výrobnou a evidenčnou jednotkou Odštepného
závodu Čadca s určenou plošnou pôsobnosťou.

Časť č.: 2
Názov: Projekt obnovy lesa na Lesnej správe Povina
1) Stručný opis

Lesnícke služby v Projekte obnovy lesa na Lesnej správe Povina, na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné
porasty ich ochranou proti burine, zveri.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77230000

3) Množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo podľa jednotlivých výkonov určené v merných jednotkách vyjadruje predpokladaná
hodnota zákazky. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 201 330 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia

5) Doplňujúce informácie o častiach
Lesná správa Povina je samostatnou plánovacou, výrobnou a evidenčnou jednotkou Odštepného závodu
Čadca s určenou plošnou pôsobnosťou.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku od jednotlivých uchádzačov na viazanosť predkladaných ponúk vo
výške 3 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Európsky fond regionálneho rozvoja.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov vyžadujeme od tejto skupiny dodávateľov pred uzatvorením
zmluvy vytvoriť právne vzťahy v zmysle platnej legislatívy.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Splnenie podmienok podľa
§-u 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a noviel.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť



Ú. v. EÚ/S S203
18/10/2013
351795-2013-SK

Členské štáty - Obstarávanie služieb - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

4/6

18/10/2013 S203
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie služieb - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

4/6

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač preukáže
spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 písm. c) – záujemca/uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické
postavenie:
— Záujemca/Uchádzač predloží súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údaje z nich za ostatný
účtovne uzavretý rok. V prípade, že uchádzač nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, ale spĺňa
podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov, uvedené v § 6, ods. 14 t.j. je živnostník, ktorý vedie len daňovú
evidenciu, predloží kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
— predmetná podmienka vyplýva z § 27 zákona VO, pričom táto mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie
uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne
plnenia predmetu zákazky z titulu ekonomickej nestability uchádzača. Podmienky sú primerané a vychádzajú z
potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, schopným bezproblémovo plniť
predmet zákazky.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
§ 28 ods. 1 písm. a) – uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť:
— Záujemca/Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Splnenie podmienky preukáže v tabuľke uvedenej v prílohe č. 3 súťažných podkladov (Tabuľka referencií) a
potvrdením (resp. vyhlásením) v zmysle vyššie uvedených bodov 1. a 2.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade
s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní – podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Podmienka predložiť
zoznam poskytnutých služieb je primeraná a verejný obstarávateľ ňou overuje spôsobilosť uchádzača
poskytovať služby v požadovanej kvalite a objeme.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:
nie

Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu
Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2013-VS-0218

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 198-342220 z 11.10.2013

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 31.10.2013 - 14:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.11.2013 - 09:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština. slovenčina.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.5.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 2.12.2013 - 09:00
Miesto:
OZ Čadca, Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja.

VI.3) Doplňujúce informácie
V žiadosti o súťažné podklady požadujeme kontaktné údaje uchádzača (adresa, e-mail, telefónny kontakt).

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342220-2013:TEXT:SK:HTML
http://www.uvo.gov.sk
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Fax:  +421 250264219

VI.4.2) Podanie odvolania

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
15.10.2013

http://www.uvo.gov.sk

