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Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, OZ  Rožňava 

 

V Y H L A S U J Ú 

podľa § 281 zákona č. 513/1991 Z. z. 

obchodnú verejnú súťaž  na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj zvyškov po ťažbe 

 

Vyzývame všetkých záujemcov, ktorí sú podľa nižšie uvedených podmienok súťaže spôsobilí  

byť  účastníkom súťaže, aby v súlade s nižšie uvedenými podmienkami súťaže podávali návrhy na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj zvyškov po ťažbe. 

Predmet zmluvy a obchodné podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá, sú uvedené nižšie 

v podmienkach súťaže, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. 

1. Účel obchodnej verejnej súťaže 
 
1.1. Účelom vyhlásenia súťaže je uzatvorenie  kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj 

všetkých zvyškov po ťažbe na organizačnej jednotke (LS) OZ Rožňava, LS Krásnohorské 
Podhradie.  

1.2. Každá kúpna zmluva  bude uzatvorená vždy s jedným zmluvným partnerom – vybratým 
účastníkom. 
 

2. Podmienky súťaže 
 
2.1. Prílohou č. 2 týchto podmienok súťaže tvorí tabuľka s prehľadom o výške ťažby 

a predpokladaným  množstvom zvyškov po ťažbe podľa JPRL (poraste) za danú organizačnú 

jednotku. 

2.2. Súčasťou podmienok súťaže je uhodenie  ostávajúcich, nepoužitých zvyškov po ťažbe 

a) zvyšky po ťažbe musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do 
pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené Zákazkovým listom inak) 

b) pásy  uhádzaných zvyškov po ťažbe musia byť maximálne po 40 metroch prerušené 
medzerou o dĺžke minimálne 5 m 

c) navrhovateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa 
neuhadzuje 

d) V JPRL musí ostať 20 % dendromasy. 
 

2.3. Predmetom kúpnej zmluvy  uzavretej na základe výsledkov súťaže bude na jednej strane  

záväzok  vyhlasovateľa dodávať vybranému účastníkovi zvyšky po ťažbe z lokality 

nachádzajúcej sa  v mieste plnenia  a previesť naň vlastnícke právo k zvyškom po ťažbe. Na 

druhej strane záväzok vybraného účastníka odobrať od vyhlasovateľa  zvyšky po ťažbe za 

podmienok zjednaných v kúpnej zmluve a platiť za tieto zvyšky po ťažbe vysúťaženú cenu. 
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2.4. Bližšie špecifikácie požadovaného záväzku, predmetu predaja, ako aj konkrétne požadované 

zmluvné podmienky, sú uvedené vo vzorovej kúpnej zmluve, ktorá tvorí prílohu č.1 týchto 

podmienok súťaže. 

2.5. Nie je dovolené dopĺňať zmluvu alebo robiť také zmeny v návrhu zmluvy, ktorými podaný 

návrh zmluvy nebude zodpovedať zneniu vzorovej kúpnej zmluvy. Takéto návrhy nebudú do 

súťaže zaradené. 

 

3. Kvalifikačné predpoklady účastníkov 

 

3.1. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť a návrhy zmluvy môžu podávať len subjekty, ktoré spĺňajú 

nasledujúce požiadavky: 

a) Sú právnickou alebo fyzickou osobou s plnou spôsobilosťou k právnym úkonom. 

b) Sú zapísaní v obchodnom alebo živnostenskom  registri  -  v poskytovaní služieb 

v lesníctve. Účastník preukáže svoju spôsobilosť výpisom z obchodného alebo 

živnostenského registra nie straším ako 90 dní.  

c) Čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti  

nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom 

SR, š. p.    

3.2. Účastníci  súťaže  sú povinní preukázať splnenie hore uvedených podmienok predložením 

príslušných dokladov spolu s podaním návrhu zmluvy, s výnimkou bodu 3.1. písm. a) 

podmienok súťaže, ktoré nie je potrebné preukazovať. Ak nie  je stanovené inak, stačí 

predložiť kópie požadovaných dokladov. 

3.3. Všetky požiadavky stanovené v ods. 3.1 týchto podmienok súťaže musí splniť a preukázať 

vždy účastník súťaže. Splnenie týchto požiadaviek prostredníctvom tretej osoby 

(subdodávateľ)  vyhlasovateľ nepripúšťa. 

3.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať od navrhovateľa po uplynutí lehoty na podanie 

návrhov doplnenie (vysvetlenie) predložených dokladov a informácií o kvalifikácii podľa ods. 

3.1 podmienok súťaže. V prípade, že navrhovateľ neposkytne požadované doplnenie 

(vysvetlenie)  dokladov a informácii o kvalifikácii v lehote stanovenej vyhlasovateľom vo 

výzve, nebude návrh takéhoto navrhovateľa do súťaže zaradený. 

3.5. Účastníci súťaže sú povinní preukázať sa systémom manažérstva kvality STN EN ISO 

9001:2009 a systémom enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005. 

 

4. Náležitosti návrhov a spôsob podávania návrhov 
 

4.1. Návrh zmluvy musí zodpovedať  zneniu vzorovej kúpnej zmluvy. Navrhovateľ vyplní hlavne : 

a) svoje identifikačné údaje v záhlaví vzorovej kúpnej zmluvy 
b) navrhovanú kúpnu cenu 
c) podpis, 

pričom len takto upravenú a doplnenú vzorovú kúpnu zmluvu je možné predložiť ako návrh 
zmluvy. 

4.2. Návrh zmluvy (vyhotovený tri  krát) musí byť predložený v slovenskom jazyku v písomnej 

forme. 
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4.3. Spôsob podávania návrhov pre každú časť súťaže, na ktorú navrhovateľ podáva návrh 

zmluvy : 

a) Krycí list (príloha č.3) s uvedením identifikačných a kontaktných údajov navrhovateľa 

(spolu so záväznou adresou pre písomnú komunikáciu vyhlasovateľa 

s navrhovateľom). Na krycom liste bude uvedená navrhnutá cena stanovená 

v súlade s ods. 7.2.  týchto podmienok súťaže, ktorá bude vyčíslená  v € bez DPH na 

dve desatinné miesta 

b) Výpis z obchodného, živnostenského alebo iného  registra 

c) Čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti  

nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom 

SR, š. p.    

d) Návrh zmluvy( v troch vyhotoveniach), vyplnený a podpísaný 

4.4. Doklady podľa ods. 4.3 týchto podmienok sa predkladajú len v písomnej forme. Tieto 

doklady nesmú obsahovať prepisy alebo opravy, ktoré by mohli vyhlasovateľa uviesť do 

omylu. 

4.5. Všetky doklady podľa ods. 4.3 týchto podmienok musia byť vypracované v slovenskom 

jazyku. Preklad z jazyka českého vyhlasovateľ nepožaduje. 

 

5. Termín a miesto na obhliadku  JPRL predmetnej súťaže 

 
5.1. Termín obhliadky je stanovený v dňa 12.4.2012, náhradný termín obhliadky dňa 16.4.2012. 

5.2. Miesto začiatku obhliadky: LS Krásnohorské Podhradie, pracovník zodpovedný za obhliadku: 

ved. LS Ing. Štefan Manko st., tel +421918333261. 

 

6. Termín a miesto pre podávanie návrhov 

 
6.1. Termín možnosti podávať (doručiť)  súťažné návrhy a doklady podľa ods. 4.3 týchto 

podmienok  končí dňa  20.4.2012 do 10.00 hod. 

6.2. Návrh je možné podať (doručiť) buď osobne do podateľne v sídle vyhlasovateľa uvedenom 

v záhlaví týchto podmienok súťaže a to v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod., 

v posledný deň  termínu na podanie návrhu  do 10.00 hod., kde bude navrhovateľovi vydané 

potvrdenie o podaní návrhu, alebo zaslaním doporučenou zásielkou na adresu sídla 

vyhlasovateľa. Táto zásielka musí byť doručená do sídla vyhlasovateľa najneskôr v posledný 

deň termínu podávania návrhu a to do 10.00 hod. 

6.3. Návrh zmluvy spolu s dokladmi podľa ods. 4.3 podmienok súťaže musí byť podaný 

(doručený) v uzatvorenej obálke. Na uzatvorení musí byť  obálka  zabezpečená podpisom 

alebo pečiatkou a to tak, že obálku nebude možné otvoriť bez poškodenia týchto 

bezpečnostných prvkov. Obálka musí byť viditeľne označená nápisom „obchodná verejná 

súťaž  na predaj zvyškov po ťažbe„. Na obálke musia byť uvedené identifikačné údaje 

navrhovateľa. 
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7. Zmeny a doplnenie návrhu, odvolanie návrhu 

 
7.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia návrhu zmluvy navrhovateľom je po doručení 

vyhlasovateľovi neprípustné a to ani v prípade, že neuplynula  lehota pre podávanie 

návrhov. 

7.2. Navrhovateľ je oprávnený  návrh po podaní  odvolať v prípade, že vyhlasovateľ vykoná 

podstatnú zmenu podmienok súťaže a súčasne predĺži termín pre podávanie návrhov (čl. 10, 

ods.   10.3) 

 

 

8. Prijatie návrhu do súťaže, spôsob  výberu najvhodnejšieho návrhu 
 

8.1. Do súťaže nebudú zaradené návrhy : 

a) ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené vyhlasovateľom v čl. 3 týchto podmienok, 

resp. navrhovateľ nepreukázal splnenie týchto požiadaviek spôsobom a za 

podmienok stanovených v čl. 3 týchto podmienok súťaže 

b) ktoré nespĺňajú všetky náležitosti uvedené v čl. 4 podmienok súťaže 

c) ku ktorým nebudú priložené všetky požadované doklady 

d) ktoré budú podané po uplynutí termínu pre podávanie návrhov 

e) ktoré nebudú podané spôsobom  predpísaným v týchto podmienkach súťaže. 

 

8.2. Jediným kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu zmluvy je navrhnutá kúpna cena. 

Predmetom hodnotenia bude kúpna cena za 1 m3 zvyškov po ťažbe  uvedená v návrhu 

zmluvy. Hodnotená  bude cena vyčíslená v € bez DPH a to s presnosťou na dve desatinné 

miesta. 

8.3. Ako najvýhodnejší bude vybraný návrh zmluvy, ktorý bude obsahovať najvyššiu  kúpnu cenu. 

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo vyhlasovateľa odmietnuť všetky predložené 

návrhy bez uvedenia dôvodu. 

8.4. V prípade , že po hodnotení návrhov bude na prvom mieste viac návrhov so zhodnou cenou, 

bude o poradí rozhodnuté lósom.  Losovanie prevedie poverený zástupca vyhlasovateľa. 

K losovaniu budú prizvaní navrhovatelia, ktorí podali návrh zmluvy s rovnakou kúpnou 

cenou. O losovaní bude vyhotovený zápis, ktorý bude súčasťou dokumentáciu o priebehu 

súťaže. 

 

9. Termín pre oznámenie prijatia návrhu  

 
9.1. Otváranie obálok s podanými návrhmi sa uskutoční 20.4.2012 o 11.00 hod. a to v sídle 

vyhlasovateľa uvedenom v záhlaví týchto podmienok súťaže. Otváranie obálok bude verejne 

prístupné. 

9.2. Vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy vybraným účastníkom 

súťaže do 4.5.2012, t.j. 14 dní odo dňa otvárania obálok s návrhmi. Doručením oznámenia 

o prijatí návrhu vybranému účastníkovi je kúpna zmluva uzatvorená. 
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9.3. Oznámenie o prijatí návrhu bude zaslané formou poštovej zásielky. Po 20 dňoch  z dôvodu 

neúspešného doručenia tejto zásielky a jej vrátenia poštou, vyhlasovateľ  bude považovať 

toto za  neposkytnutie súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy.  Vyhlasovateľ bude mať 

právo uzatvoriť kúpnu zmluvu  s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. 

9.4. Bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže vyhlasovateľ upovedomí účastníkov súťaže, 

ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov. 

 

10.  Ostatné podmienky súťaže  
 

10.1.Podmienky  súťaže sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.lesy.sk  a to 

po celý čas pre podávanie návrhov. 

10.2.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo : 

a) kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť súťaž a to až do uzatvorenia zmluvy, 

b) odmietnuť všetky predložené návrhy a to bez udania dôvodu. 

10.3.Prípadnú zmenu podmienok súťaže alebo zrušenie súťaže vyhlasovateľ uverejní spôsobom, 

ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

10.4.Navrhovatelia môžu mať dotazy k týmto podmienkam súťaže a to písomnou formou na 

adresu sídla vyhlasovateľa k rukám Ing. Ján Borčík ved. VTÚ OZ, Ing. Ján Štefánik ťažbár OZ 

alebo  e-mailom na adresu jan.borcik@lesy.sk, alebo jan.stefanik2@lesy.sk . Dotazy je 

potrebné doručiť vyhlasovateľovi najneskôr 5 dní pred ukončením termínu pre podávanie 

návrhov. Odpovede budú zverejnené na webových stránkach vyhlasovateľa www.lesy.sk. 

 

11. Prílohy 

Príloha č.1 – Záväzný vzor kúpnej zmluvy. 

Príloha č.2 – Tabuľka o výške ťažby a predpokladaným množstvom zvyškov po ťažbe 

Príloha č.3 – Vzor krycieho listu 

 

 

V  Rožňave                                               dňa 2.4.2012    

 

 
 
 
 
                                                                                                               Ing. Juraj Balázs 
                                                                                                                    riaditeľ OZ 
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