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Súťažné  podmienky 

 

podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z.z. na zákazku s nízkou hodnotou formou súťaže 

 

 

1. Verejný obstarávateľ         Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

                                                    Odštepný závod Vranov  

                                                    Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou 

 

2.  Predmet obstarávania: Lesná cesta Jabloňová, rámový priepust - 

                                              stavebné úpravy  

 

3. Miesto realizácie: k. ú. Jabloň 

 

4. Termíny - podávania súťažných ponúk  do 22.07.2013 do 10:00 hod 

  - otvárania obálok  23.07.2013 o 08:00 hod 

           

5. Vymedzenie predmetu súťaže:  

 Podľa priloženého výkazu výmer a PD vypracovanej Ing. Štefanom Bigošom, Spišská 

Nová Ves. 

 

6. Termín realizácie: 08-09/2013 

 

7. Podmienky účasti uchádzača v súťaži 

a) Odborná spôsobilosť na vykonanie prác, ktoré sú predmetom súťaže (výpis 

z obchodného registra, resp. živnostenského listu) – doklad je možné nahradiť 

potvrdením Úradu verejného obstarávania o zápise v zozname podnikateľov 

b) Uchádzač nemá daňové nedoplatky  (čestné prehlásenie) 

c) Nemá nedoplatky poistného do dôchodkového zabezpečenia a príspevku na 

poistenie v nezamestnanosti (čestné prehlásenie) 

d) Uchádzač nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči LESY SR, š. p. 

Banská Bystrica (čestné prehlásenie) 

e) Doklad, že uchádzač neodstúpil zo súťaže za posledné dva roky (čestné prehlásenie) 

f) Obstarávateľ do uverejneného obsahu súťažných podmienok zahrnul aj vzorový 

návrh zmluvy o dielo. Tento vzorový návrh zmluvy je nevyhnutné vyplniť v 

nasledujúcom rozsahu:  

- konkretizácia subjektu navrhovateľa v záhlaví vzorovej zmluvy 

- podpísanie vzorovej zmluvy osobou (osobami) na to oprávnenou  

- do vzorovej zmluvy sa musí uviesť navrhovaná cena. Podpísaním 

vzorovej zmluvy navrhovateľ súhlasí so zmluvnými podmienkami 

obstarávateľa. 

 

Všetky vyššie uvedené doklady, alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. 

 

Všetky súťažné podklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa. 

Pokiaľ navrhovateľ splnomocnil zmluvného zástupcu, tak súčasťou súťažných podkladov 

musí byť aj navrhovateľom vystavené plnomocenstvo.  
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8. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzača 
- Referencie - zoznam min. dvoch stavieb rovnakého charakteru ako predmet súťaže 

(výstavba, opravy, resp. rekonštrukcie ciest, priepustov a pod.) realizovaných za 

posledné 3 roky potvrdených objednávateľom. 

 

 

9. Cenová ponuka, platobné podmienky, zmluvné podmienky 

- Cena bude určená na základe výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov pre 

spracovanie ponuky ako cena pevná na celú stavbu. Cena sa uvedie v € bez DPH. 

Súčasťou cenovej ponuky je podrobný rozpočet stavby. 

- Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr vyhotovených 

dodávateľom.  

- Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní od doručenia faktúry na OZ Vranov.  

- Faktúra bude do 5 dní odkontrolovaná povereným pracovníkom, v prípade zistených 

nedostatkov a rozdielov bude faktúra vrátená na prepracovanie a na túto dobu sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti. 

- Faktúra musí obsahovať súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom. 

- Zálohy objednávateľ neposkytuje. 

- Termín pre definitívne ukončenie diela je 30.09.2013. 

- Záručná doba je 36 mesiacov. 

 

 

10. Spôsob predkladania súťažných ponúk 
- Súťažné návrhy sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke 

označenej heslom „Súťaž – neotvárať“ s názvom predmetu obstarávania a s adresou 

uchádzača. Súťažné ponuky budú predložené vo formáte A4 a zviazané. Na prvej strane 

bude napísaný obsah ponuky za ním bude nasledovať plnenie jednotlivých kritérií 

hodnotenia a ďalej budú priložené doklady a ostatné požadované dokumenty v poradí 

ako sú uvedené v týchto súťažných podmienkach. Súťažné ponuky sa predkladajú 

v termíne určenom vo zverejnenom návrhu na adresu vyhlasovateľa poštou, alebo 

osobne. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote na predkladanie nebudú zahrnuté 

do súťaže. Vyhlasovateľ ich vráti navrhovateľovi neotvorené. 

- Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Súčasťou 

súťažnej ponuky je aj návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom 

navrhovateľa. 

- V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku 

odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť. 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo po dohode z uchádzačom zmeniť znenie návrhu 

zmluvy. 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu súťaže a/alebo ostatné 

súťažné podmienky. 

- Obstarávateľ vylúči zo súťaže ponuku uchádzača, ktorá nebude spracovaná a doručená 

v zmysle bodu 10 týchto súťažných podmienok.  

- V prípade ak uchádzač ponúkne cenu, ktorá nie je obvyklá pre porovnateľný predmet 

zákazky v čase vyhlásenia súťaže a nedokáže v termíne do desať dní vysvetliť rozdiel 

v cene bude zo súťaže vylúčený. 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž aj bez uvedenia dôvodu. 
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 10. 

Súťažné návrhy budú hodnotené podľa nasledovných kritérií: 

a) cena dodávky .....................................................  100 bodov 

 

 

 

12. Spôsob vyhodnotenia ponúk 

 

Cena dodávky 
Pri hodnotení sa bude vychádzať z najnižšej ceny, ktorej sa pridelí plný počet bodov 

a ostatným uchádzačom sa pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca: 

100
i

n

c

c
c  

kde: c - počet bodov vypočítaných pre kritérium cena dodávky 

  cn - najnižšia ponúknutá cena 

  ci - ceny ponúknuté jednotlivými uchádzačmi 

 

 

Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia súťaže vyhlasovateľ môže požiadať 

navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu, pričom uchádzač je 

povinný podať vysvetlenie do troch dní. 

Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa v termíne do 10 dní od určeného termínu 

doručenia súťažných ponúk v prípade požiadaviek na vysvetlenie ponuky do 10 dní od 

doručenia vysvetlenia. 

Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 25 

dní od uplynutia termínu na podávanie súťažných ponúk. 

 

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. 

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou dňa 28.6.2013 

 

 

 

 

                  ........................................ 

                                                                                     Ing. Martin Strmeň  

                                                                                           riaditeľ OZ 

 

 

 

 

 

 

 

Príl. v zmysle textu 

 

 

 


