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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
IČO:  36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Potkány
Mobil: +421 918333425
Telefón: +421 484344510
Fax: +421 486191326
Email: ivan.potkany@lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: Iný VO
Iný (špecifikujte):  správa lesného a iného majetku vo vlastníctve SR

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Chladiaci box na zverinu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  OZ Čierny Balog, LS Dobroč
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka kompletného chladiaceho boxu s technológiou na chladenie zveriny a jeho uvedenie do prevádzky podľa
zadanej technickej špecifikácie .

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42500000-1 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  12 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  25

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splneniepodmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona:a) výpis, resp. výpisy z registra trestov v súlade s § 26 ods. 2
písm. a) zákona,b) potvrdenie príslušného súdu v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona,c) potvrdenie Sociálnej
poisťovne v súlade s § 26 ods. 2 písm. c) zákona,d) potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, resp. príslušných
zdravotných poisťovní v súlade s § 26ods. 2 písm. c) zákona,e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu v
súlade s § 26 ods. 2 písm. d) zákona,f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu v súlade s§ 26 ods. 2 písm. e) zákona, v prípade, že uchádzačom je občianske združenie alebo
nadácia, potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri a stanovy alebo zriaďovacia listina,g) nebolo mu v
predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať splnenie uchádzač doloží čestným vyhlásením.h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
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verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,2. ktorej
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto súpoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo avládajúcou osobou osoby,
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase,
keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,3. ktorá sa stala právnym
nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní splnenie uchádzač preukáže čestným vyhlásením.Doklady podľa písmena a), b), c), d), e), f) nesmú byť ku
dňu predloženia ponuky staršie ako tri mesiace.Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie môže dokladypožadované v bodoch a), b), c), d), e) a f) nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1
zákona.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§ 26 zákona o verejnom obstarávaní) za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia (§ 27)
alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28) preukazuje spoločne. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať
vytvorenie právneho vzťahu v zmysle ustanovení zák. č. 512/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník), ak bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, z dôvodu riadneho uzavretia a plnenia zmluvy pričom je
skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy povinná zmluvne určiť ako lídra skupiny dodávateľov jednu spoločnosť pre
komunikáciu a fakturáciu.Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods.
8 zákona.Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto
bodu.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady
podľa § 28 ods. (1) písm. a), zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien , lehôt dodania a
odberateľov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

1/14/05/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  31.05.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.06.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.06.2013 10:00
Miesto :  Čierny Balog PSČ: 97652Ulica: Hlavná Číslo: 245/72Poschodie: prízemie Miestnosť: veľká zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie obálok s ponukami označených ,,Ostatné sa uskutoční dňa
11.6.2013 o 10,00 hod.Otváranie ponúk bude neverejné . Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov
komisie.Otváranie častí s ponukami označenými ako Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41, odsek 2 zákona.Na
otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehotena predkladanie ponúk a bol úspešný
vo vyhodnotení časti ,,Ostatné o čom boluchádzač oboznámený. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou
zúčastniťsa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebočlen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúkpreukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

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

Nie
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VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
20.05.2013
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