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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Zákazka s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66, IČO: 36038351 ako 

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 

žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 

„Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach                  

– SO 02 Skanzen včelárstva „ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov organizácie:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

IČO:      36 038 351 

Sídlo organizácie:    Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

WWW www.lesy.sk 

 

Komunikačné rozhranie: 

 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary   

 

Verejné obstarávanie na predmetnú zákazku vyhlasuje organizačná jednotka podniku: 

Názov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný 

závod Topoľčianky 

Poštová adresa Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

Bankové spojenie VÚB a.s. 

Číslo účtu SK54 0200 0000 0000 0310 0162 

Kontaktná osoba pre veci 

technické 

Ing. František Záhorec 

Mobil +421 917 177 020 

E-mail frantisek.zahorec@lesy.sk 

Kontaktná osoba pre verejné 

obstarávanie 

PhDr. Anna Janáková 

Mobil +421 905 444 213 

E-mial anna.janakova@lesy.sk 

 

2.   Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na 

webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary  

http://www.lesy.sk/
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary
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3. Predmet obstarávania 

Názov zákazky “ Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach – SO 02 Skanzen 

včelárstva“. 

 

Stručný opis: 

Jedná sa o vybudovanie malého včelárskeho skazenu vedľa budovy enviroučebne, ako súčasť 

projektu „Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach“. V rámci skanzenu sa 

vybudujú rôzne políčka s medonosnými rastlinami, ako ukážkové plochy. Ďalej sa v rámci 

stavby vybuduje altánok, chodníky, osvetlenie a v rámci skanzenu budú umiestnené rôzne 

ukážkové včelárske predmety, ktoré sa používajú na včelárenie a taktiež informačné predmety. 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 

Zákazka sa nedelí na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

5. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia 

Miesto dodania predmetu zákazky je k. ú. Topoľčianky, C-KN 347/2, 347,4, 347,5 . 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je „3 kalendárne mesiace odo dňa odovzdania 

staveniska“. 

6. Zdroj finančných prostriedkov 

Integrovaný regionálny operačný program. 

Predmet zákazky bude financovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika – Maďarsko z projektu „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SK-HU 

FORESTERS AND BEES) s identifikačným číslom SKHU/1601/1.1/002 spolu vo výške 90%  

(85 % EFRR, 5 % ŠR) a 10 % z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa . 

7. Zmluva 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.  

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

tvorí Príloha č. 1 Návrh Zmluvy o dielo. Tejto výzvy. 

8. Podrobný opis predmetu zákazky 

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 2 Výkaz výmer tejto výzvy. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 46 218,98 EUR bez DPH za celý predmet zákazky. 
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10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky osobne prehliadnuť 

miesto, ktoré je predmetom tejto zákazky. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania je 

možná po dohode s kontaktnou osobou, Ing. František Záhorec, tel. +421 917 177 020. 

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky 

Ponuky sa budú predkladať elektronicky do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej 

adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary.  

Súťažné podklady sú súčasťou výzvy a sú bez úhrady. 

12. Lehota na predloženie ponuky 

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 6.3.2020, do 11:00:00 hod. 

miestneho času. 

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová 

adresa systému je https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary), kde 

autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky..  

Ak uchádzač, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH, je povinný túto informáciu uviesť 

vo svojej ponuke.  

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa podľa 

kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve.   

Poradie uchádzačov sa stanoví podľa nimi navrhnutých cien, pričom prvým bude uchádzač 

s najnižšou celkovou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. 

14. Obsah ponuky 

Ponuka sa predkladá prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,  

Ponuka -  musí obsahovať: 

Vyplnený a podpísaný Krycí list – výkaz výmer (príloha č. 2) v jednom vyhotovení 

s vyplneným podrobným položkovitým rozpočtom vo formáte *.xlsx, a naskenovaný vo 

formáte *.pdf.                           

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6681/summary
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Akceptovanie Návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 1) podpisom a opečiatkovaním zmluvy 

doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača podpísaný osobou oprávnenou konať v 

mene uchádzača, alebo vyjadrením súhlasu. 

Vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3) vo formáte *.pdf. 

15. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa  uskutoční dňa 6. 3. 2020 o 11:00 hod. na adrese: Odštepný závod 

Topoľčianky, Parková 7, Topoľčianky. 

16. Lehota viazanosti ponúk 

Ponuky uchádzačov sú viazané do 30. 6. 2020. 

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Verejný obstarávateľ si yyhradzuje právo neprijať 

ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke 

prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky. Všetky 

výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, š.p. 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém 

manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 

a v súlade s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a 

preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „Protikorupčný program“) . 

 

Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik 

sú zverejnené na www.lesy.sk/lesy/o-nas/protikorupcny-program/.  

 

V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ 

upozorňuje na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného 

obstarávania: 

 

1. Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným 

spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin 

prijímania úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), 

http://www.lesy.sk/lesy/o-nas/protikorupcny-program/
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majú povinnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom 

konaní.  

 

2.   Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v 

dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo 

predpokladanú korupciu alebo porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo 

porušenia predpisov systému manažérstva proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a 

totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred odvetnými opatreniami. 

3. Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo 

narušenie protikorupčných riadiacich činností  verejnému obstarávateľovi, a to 

predstaviteľovi pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel: 

Tel. č. : +421 48 4344258 

e-mail: korupcia@lesy.sk 

 

       4.  Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke 

Úradu vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na  telefónnom čísle 0800 111 001, 

počas pracovných dni   od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu 

bpk@vlada.gov.sk. 

 

mailto:bpk@vlada.gov.sk

