OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba: Ing. Peter Grellneth
Mobil: +421 918335409
Telefón: +421 445222751
Fax: +421 445225150
Email: peter.grellneth@lesy.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.lesy.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
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.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 77230000-1

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)

IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
2013-VS-088
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 1351
2013-1351
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 109-186644
z: 07.06.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
05.06.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
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Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
VI.3.2)
VI.3.3)

VI.3.4)
VI.3.5)
VI.3.6)
VI.4)
VI.5)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: VI.2).
Namiesto: NIE
Viď: ÁNO
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2014-2020
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko Slovenská republika 2014-2020
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Resp. vlastné zdroje
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 26.06.2013
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