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LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p. Banská Bystrica 
Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta č. 33  

 974 00  BANSKÁ BYSTRICA 
RSLT Bánovce nad Bebravou 

 
 

   Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo            Vybavuje/linka             VBánovciach n. Bebravou

 130/7/3133           Ing.  Bencel/0918333501     07.08.2013                       

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „ Lesná cesta Chocholná-Kykula, 

prestavba – stavebné murárske práce“ 

 

 V súlade s § 9  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodávku stavebných prác 

s názvom „vymurovanie čiel  z kameňa lomového na maltu cementovú“.  

 

1) Popis predmetu zákazky: stavebné murárske práce na stavebnej investičnej akcii Lesná 

cesta Chcholná-Kykula, prestavba - vymurovanie čiel  z kameňa lomového na maltu 

cementovú. Súčasť stavebných prác je príprava malty cementovej priamo na stavbe v lese 

bez možnosti napojenia sa na elektrickú energiu zo siete  - nutnosť použiť prenosnú 

elektrocentrálu. Dodávateľ prác si zabezpečí potrebnú techniku vrátane potrebného 

množstva cementu na vykonanie uvedených prác. Dodávku kameniva a piesku zabezpečuje 

objednávateľ.  

2) Predpokladané množstvo: 11 rúrových priepustov, čelá obojstranne 

3) Termín realizácie: do 10.09.2013 

4) Miesto  uskutočnenia stavebných prác: Lesná cesta Chocholná-Kykula, k.ú. Chocholná - 

Velčice   

5) Lehota na predloženie cenových ponúk najneskôr 09.08.2013 do 10.00 hod. na adresu: 

Lesy SR, š.p., OZLT Banská Bystrica, RSLT Partizánska ul. 71, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou  v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“  

6) 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) 

Všetky vyššie uvedené doklady, alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace. 
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7) Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia  

 

 Hodnotiace kritérium je  najnižšia celková cena stavebných prác bez PDH – kritérium 100%.  

 

Poznámka:  dodávateľ, ktorý predložil ponuku a nie je platcom DPH,  je povinný túto 

informáciu uviesť vo svojej ponuke.    

 

8. Platobné podmienky, zmluvné podmienky, ostatné ujednania 

- Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr vyhotovených 

dodávateľom. 

- Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od doručenia faktúry na OZLT Banská Bystrica. 

- 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 RSLT 

Bánovce nad Bebravou. 

- Zálohy objednávateľ neposkytuje. 

- Záručná doba je 24 mesiacov od dňa prevzatia prác. 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž aj bez uvedenia dôvodu a 

odmietnuť všetky predložené návrhy. 

  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 2 dní od určeného termínu doručenia 

súťažných ponúk, v prípade požiadaviek na vysvetlenie ponuky do 5 dní od doručenia vysvetlenia. 

S vybratým dodávateľom bude uzatvorená zmluva o dielo. 

 Vyhlasovateľ oznámi výsledok súťaže všetkým navrhovateľom písomne v termíne do 6 dní 

od uplynutia termínu na podávanie súťažných ponúk. 

 

  

 V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 

 

 Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou v slovenskom jazyku. V prílohe Vašej 

cenovej ponuky doložte i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej 

ponuky Vám vopred ďakujeme. 

 

 

     S pozdravom  

 

 

        Ing. Miroslav SLOTTA 

                Riaditeľ OZLT 

 

 


