Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj odpadov z lesného hospodárstva formou podania záväzných návrhov pod názvom:

„Predaj odpadov z manipulácie s drevom na výrobných plochách
Expedičného skladu Oravský Podzámok “

Predmet:
Predmetom je predaj odpadov, ktoré vznikajú predávajúcemu pri manipulácii s drevom na výrobných
plochách expedičného skladu Oravský Podzámok (ďalej len „ES"). Predmetné odpady sú podľa Katalógu
odpadov zverejneného vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v platnom znení zatriedené pod druh odpadu 02
01 07 - odpady z lesného hospodárstva, kategórie „ ostatné odpady " označené písmenom O (ďalej v zmluve
len „odpady").
Odpad je heterogénnej povahy, tvorí ho zmes kôry, triesok z dreva, zeminy, skaliek a drevných pilín.
Odpad vzniká čistením manipulačných a skladovacích plôch expedičných skladov od popadaných častí
zmesi. Jeho tvorba závisí od množstva zmanipulovaného dreva na plochách ES a od poveternostných
podmienok počas ťažby, dopravy dreva a manipulovaní s ním na ES.
Priemerná hmotnosť 1 priestorového metra sypaného (prms) odpadu = 0,4 tony. Nakládka odpadov bude
v réžii predávajúceho len v tom prípade, ak odberateľ odpadu pri realizácii prepravy bude využívať dopravné
prostriedky, ktoré umožňujú vykonanie nakládky nakladačmi s výškovým dosahom do 3 metrov výšky.
Predpokladané množstvo odpadu je cca 1700 prms ročne.
S úspešným uchádzačom OVS bude uzatvorená Rámcová kúpna zmluva na dobu neurčitú. Návrh
rámcovej kúpnej zmluvy sa nachádza v prílohe tohto vyhlásenia.
Časový priebeh obchodnej verejnej súťaže:
Etapa súťaže
Termín
_______________________________________________________________________________
prehliadka ponúkaného predmetu predaja
9.7.2020 o 8:00 hod.
odovzdanie súťažných návrhov

15.7.2020 do 9:00 hod.

otváranie obálok s ponukami

15.7.2020 o 9:10 hod..
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oznámenie o výsledku vyhodnotenia

16.07.2020

uzatváranie zmlúv

17.07.2020

Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažné návrhy sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, všetky požadované dokumenty v jednej
obálke. Návrhy musia byť verifikované podpisom a pečiatkou uchádzača. Obálka s návrhmi musí byť zaistená
proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "SÚŤAŽ -NEOTVÁRAŤ" s uvedením
špecifikácie súťaže a názvu obchodného celku: " Predaj odpadov z manipulácie s drevom na výrobných
plochách Expedičného skladu Oravský Podzámok“ a taktiež s uvedením adresy odosielateľa.
Uchádzač v označenej obálke predloží podpísaný „Návrh plnenia kritérií a vyhodnocovanie ponúk“
v ktorom uvedie navrhovanú Kúpnu cenu stanovená v platnej mene SR, to je v € bez DPH/prms (priestorový
meter sypaný). Uchádzačom ponúkaná Kúpna cena musí byť vyššia ako 0,1 € bez DPH/prms.
Uchádzač musí mať oprávnenie na nakladanie s odpadom:
– predloží k ponuke kópiu výpisu z obchodného registra obsahujúcu zápisy na predmet súťaže,
Uchádzač musí byť oprávnenou osobou podľa zák. NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení na zhodnocovanie predmetného odpadu – predloží k súťaži kópiu
príslušných súhlasov štátnej správy v odpadovom hospodárstve viď § 97 ods. 1 tohto zákona oprávňujúce ho
ďalej s odpadom nakladať činnosťami zhodnocovania predmetných odpadov, prípadne kópiu dokladov –
registráciu viď. § 98 ods. 4 tohto zákona oprávňujúcu ho k realizácii prepravy odpadu.
Obálky, ktoré neprídu v stanovenom termíne: do 15.7.2020 do 9:00 hod., nebudú zaradené do súťaže. Obálky,
ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú zo súťaže vylúčené. Súťažné návrhy možno doručiť
doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa. Preberať ich bude sekretárka OZ
Námestovo, p. Mgr. Mária Čučková, tel. 043 5309862, mobil: 0907 600 991, v budove OZ Námestovo
na 1. poschodí.
Ponuky sú viazané na finančnú zábezpeku vo výške 300 €, ktorú uchádzač poukáže na číslo účtu SK06 0200
0000 0000 0120 9332. Uvedená zábezpeka musí byť na tomto účte pripísaná najneskôr 1 deň pred stanoveným
dňom kontroly zabezpečenia finančnej zábezpeky.
Príjemca: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo, ul. Miestneho
priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Banka: VÚB, a.s.,
IBAN: SK06 0200 0000 0000 0120 9332
SWIFT: SUBASKBX
VS: IČO platcu
KS: 0308
Bližšia špecifikácia (poznámka pre príjmateľa): uvedie sa názov uchádzača pre účely jednoznačnej
identifikácie (IČO) a názov verejnej obchodnej súťaže
Uchádzač pri odovzdávaní súťažných návrhov poskytne údaje pre vrátenie finančnej zábezpeky: bankové
spojenie, číslo účtu (IBAN, SWIFT).
Finančná zábezpeka prepadne v prospech LESY SR, ak uchádzač, ktorý uspeje v súťaži, odstúpi od svojej
ponuky.
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Zhrnutie podávania súťažných návrhov:
V označenej obálke uchádzač predkladá:
1. Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk (podpísaný s uvedením udajov uchádzača: meno firmy,
sídlo, IČO, kontaktná osoba, telefón, email).
2. Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra.
3. Kópia príslušných súhlasov štátnej správy v odpadovom hospodárstve viď § 97 ods. 1 tohto zákona
oprávňujúce ho ďalej s odpadom nakladať činnosťami zhodnocovania predmetných odpadov, prípadne
kópiu dokladov – registráciu viď. § 98 ods. 4 tohto zákona oprávňujúcu ho k realizácii prepravy odpadu.
4. Doklad o vložení finančnej zábezpeky.
5. Uvedenie spôsobu vrátenia finančnej zábezpeky a poskytnutie identifikačných údajov pre jej vrátenie.

Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súťaži:
Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného.
2. Zmeniť podmienky OVS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená spôsobom,
ako je vyhlásená táto OVS (tlač, internet).
3. V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú verejnú
súťaž ukončiť ako neúspešnú pre každý obchodný celok samostatne.
4. Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.
Vyhodnocovať sa bude ponúkaná Kúpna cena v € bez DPH za 1 priestorový meter sypaný. Uchádzačom
ponúkaná Kúpna cena musí byť vyššia ako 0,1 € bez DPH/priestorový meter sypaný.
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúkaná hodnota celkom za obchodný celok
v € bez DPH, pri dodržaní podmienok účasti OVS.

Spôsob vyhlásenia výsledkov OVS:
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho návrh prijíma a túto skutočnosť oznámi do konca
nasledujúceho pracovného dňa emailovou poštou po otváraní obálok. Z tohto dôvodu je potrebné v návrhoch
uviesť e-mailovú adresu, na ktorú sa bude rozhodnutie o prijatí návrhu posielať, číslo telefónu a meno
zodpovednej osoby uchádzača. Úspešný uchádzač ihneď potvrdí, že oznámenie dostal a informáciu potvrdí
odpoveďou uvedenou v emailovej pošte. Ak oslovený úspešný uchádzač najneskoršie do 7 dní od prevzatia
oznámenia o prijatí návrhu neuzavrie kúpnu zmluvu, jeho finančna zabezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa a vyhlasovateľ začne jednanie o uzatvorení kúpnej zmluvy s účastníkom,
ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

Ďalšie súťažné podmienky:
Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže a s podmienkami uvedenými
v návrhu Rámcovej kúpnej zmluvy.

Prehliadka ponúkaného predmetu sa uskutoční dňa 9.7.2020 o 8:00 hod..
Miesto prehliadky OC:
- Zraz záujemcov bude na Expedičnom sklade Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
v stanovenom termíne.
- Záujemcom bude k dispozícii vedúci expedíčneho skladu:
Ivan KUBAČKA, tel.: +421 907879250, email:ivan.kubacka@lesy.sk
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Otváranie obálok s ponukami:
- dňa 15.7.2020 o 9:10 hod. v budove OZ Námestovo, ul. Miestneho priemyslu 569,
029 01 Námestovo, zasadačka OZ .
pri rovnosti návrhov je úspešným návrh, ktorý bol doručený ako prvý.
Uzatváranie zmlúv:
- do 7 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu s vystavením zálohovej faktúry.
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmien (www.lesy.sk).

Prílohy:
1. Návrh kúpnej zmluvy

V Námestove dňa 03.07.2020

Ing. František Poleta
poverený riadením OZ
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