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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 Šarík 

Telefón:   0918334526    

Fax:    0484187453     

E-mail:    jan.sarik@lesy.sk 

 Názov predmetu zákazky: Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, Ls Staré Hory na roky 2014 - 2017 

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti 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 a ich 

výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. 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. 

Hodnota zákazky:  316216,88 €  

b) Použitý postup zadávania zákazky: verejná súťaž 

 

c) Dátum (-y) uverejnenia oznámenia (-í): 

Oznámenie Dátum uverejnenia 

S – 114-194856 /2013 

MSS-9319 116/2013 

14.6.2013 

17.6.2013 

 

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu 
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Žiadosť o súťažné podklady zaslali nasledujúci záujemcovia: 

 Záujemca Adresa 

1. Di Mihálik, s.r.o. Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina 

2. ArborHortus s.r.o. Partizánska  30, 976 13 Slovenská Ľupča 

3. RM Maxx s.r.o. Lenartov 47, 086 06 Lenartov 

4. Ján Snopko Dolný Harmanec 73, 976 03 Dolný Harmanec 

5. Milan Pošta Námestie pod krížom 106/29, 976 33 Poniky 

 

Zo všetkých prihlásených záujemcov ponuku predložili nasledujúci uchádzači: 

 Záujemca Adresa 

1. Ján Snopko Dolný Harmanec 73, 976 03 Dolný Harmanec 

2. Milan Pošta Námestie pod krížom 106/29, 976 33 Poniky 

3. ArborHortus s.r.o. Partizánska  30, 976 13 Slovenská Ľupča 

 

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

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden záujemca ani uchádzač, ktorí predložili ponuku. 

 

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 

Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač pre mimoriadne nízku ponuku. 

 

g) Identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením a podiel subdodávok: 
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Záujemca Adresa 

Ján Snopko Dolný Harmanec 73, 976 03 Dolný Harmanec 

Milan Pošta Námestie pod krížom 106/29, 976 33 Poniky 

ArborHortus s.r.o. Partizánska  30, 976 13 Slovenská Ľupča 

 

Hodnotenie ponúk posudzovala stanovená komisia na základe jediného kritéria - najnižšia cena. 

Úspešní uchádzači  v zadávanej verejnej súťaži ponúkli  najnižšiu celkovú cenu za jednotlivé časti predmetu zákazky:    

Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory na roky 2014 - 2017.  

Úspešný uchádzač bude realizovať zákazku samostatne bez zadávania podielu tretím osobám. 

 

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu 

Rokovacie konanie ani súťažný dialóg nebol použitý. 

 

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 

písm.k) 

Nebola prekročená lehota v zmysle § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm.k) 

 

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

Nebola prekročená lehota v zmysle § 108h ods. 2 

 

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Zadávaná zákazka nebola zrušená. 

  

 Ing. Vladimír Masica  
riaditeľ OZ Slovenská Ľupča 

Slovenská Ľupča  dňa 19.09.2013 

 


