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 Nám. SNP 8,   975 66 Banská Bystrica, OZ Považská Bystrica 

 

Správa o nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb realizovanej postupom verejnej 

súťaže 
v zmysle § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky: 

Verejný obstarávateľ:  LESY Slovenskej republiky, š.p. 

Adresa organizácie:   Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

IČO:     36038351 

Web organizácie (URL): www.lesy.sk 

Kontaktná osoba:    Ing. Ján Osrman 

Telefón:   +421 424378229 

Fax:    +421 424378222 

E-mail:    jan.osrman@lesy.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Nakladanie, manipulácia, prevoz dreva na OM. 

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci 

manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste, nakladanie dreva na dopravný prostriedok, prevoz nákladu v rámci 

odvozných miest z odvozného miesta na miesto expedície. 

Hodnota zákazky:  50 000 € 

 

b) Použitý postup zadávania zákazky 

Verejná súťaţ, nadlimitná zákazka. 

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a 

čísla týchto oznámení: 

 

Oznámenie Dátum uverejnenia 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: 2013/S 068-113417 6.4.2013 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: Vestník č. 70/2013 – 5442 MSS 10.4.2013 
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d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 

Ţiadosť o súťaţné podklady zaslali nasledujúci záujemcovia: 

  Záujemca Adresa 

1 Dezider Novotný dezo.novotny@gmail.com 

2 Dipl. Ing. Ivan Šlesar - LESINVEST Lazy pod Makytou 1085, 020 55 Lazy pod Makytou 

 
3 Ing. Ján Geţo Štiavnik 1344, 013 55 Štiavnik 

 

Ponuku predloţili nasledujúci uchádzači: 

  Záujemca Adresa 

1 Dipl. Ing. Ivan Šlesar - LESINVEST Lazy pod Makytou 1085, 020 55 Lazy pod Makytou 

 
2 Ing. Ján Geţo Štiavnik 1344, 013 55 Štiavnik 

 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený ţiaden uchádzač. 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky neboli vylúčení ţiadni uchádzači pre mimoriadne nízku ponuku.  

g) Identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej 

dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: 

 

1 
Dipl. Ing. Ivan Šlesar - LESINVEST 

Lazy pod Makytou 1085, 020 55 Lazy pod Makytou 

2 Ing. Ján Geţo Štiavnik 1344, 013 55 Štiavnik 

 

Najniţšia ponúknutá cena, v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk.   

Hodnotenie ponúk posudzovala stanovená komisia na základe jediného kritéria - najniţšia cena predmetu zákazky pri 

poţadovaných parametroch - v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

Úspešní uchádzači v zadávanej verejnej súťaţi ponúkli najniţšiu celkovú cenu za predmet:  Nakladanie, 

manipulácia, prevoz dreva na OM.  

Podiel zákazky, ktorý má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám  nie je známy. 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťaţný dialóg nebol pouţitý. 
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Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 

písm. k), 

Nevzťahuje sa. 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2, 

Nevzťahuje sa. 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

 

 

 

              

 Ing. Ján Osrman  

odborne spôsobilá osoba na VO 

 

 

 

Povaţská  Bystrica dňa 13.6.2013 


