
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 Formulár: Príloha č. 1  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    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., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Bornemisová
Mobil: +421 918444264
Telefón: +421 484344264
Fax: +421 484344191
Email: jarmila.bornemisova@lesy.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.lesy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.lesy.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.lesy.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet:  Správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky:  ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Oceľové laná, lanové úväzky, reťaze a reťazové úväzky pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská
Bystrica

II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miestom plnenia predmetu zákazky, uvedeného v súťažných
podkladoch sú miesta LESY Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, ktoré bude uvedené v
samostatných objednávkach verejného obstarávateľa. 
Adresa fakturácie: bude uvedená v dielčich objednávkach odštepných závodov.  
Lehota dodania tovaru bude do 5 pracovných dní od potvrdenia dielčej objednávky na miesto plnenia taktiež uvedené v
dielčich objednávkach.
NUTS kód:SK0

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Áno
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky je: zabezpečenie dodávok oceľových lán, lanových úväzkov, reťazí a reťazových úväzkov pre
potreby oprganizačných zložiek verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných
objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na
miesto určenia verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v
súťažných podkladoch, v prílohe č.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 
Oceľové laná, lanové úväzky sú požadované v kvalite podľa platných noriem EN a STN uvedených v technickej
špecifikácii, ktoré sú potrebné pre lanovkové sústavy a traktory pre približovanie drevnej hmoty v lesnom poraste po
ťažbe dreva, v predpísanom priemere v mm, dĺžky v bm a druhu povrchu, ťažnej nosnosti. Kovové reťaze, používané na
pneumatiky kolesových traktorov v teréne lesa, lesných ciest ako protišmykové a záberové zabezpečenie traktora,
reťazové úväzky používané na približovanie drevnej hmoty z lesného porastu pri ťažbe dreva s upínacími prvkami oko-
oko, oko-hák . Upínacie prvky musia byť funkčné a musia byť pevnostne v súlade s dotknutými prevedeniami lanových
alebo reťazových úväzkov.
Hodnota:  280 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
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II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 44311000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44540000-7 

II.6)    PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
06.06.2013

II.7)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie

II.8)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov LESOV Slovenskej republiky, š.p.Banská Bystrica. Rozdelenie
finančných prostriedkov na jednotlivé organizačné zložky (Odštepné závody, ďalej len OZ) LESOV SR, š.p. bude
vychádzať z potrieb OZ LESOV SR, š.p. a rozpočtu LESOV SR, š.p. Banská Bystrica na príslušný rok. Správne poplatky sú
v réžii LESOV SR, š.p. Banská Bystrica. Doba splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní. 
Vlastné platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách s DPH. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným
možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať
mimo očakávaného cenového rozpätia.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2)    PODMIENKY ÚČASTI 
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE (ak je to uplatniteľné) 

Typ zmluvy na dodanie tovarov: rámcová dohoda v súlade s ustanovením § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka
na účely tohto postupu zadávania zákazky je rámcová dohoda s peňažným plnením uzatvorená medzi verejným
obstarávateľom na jednej strane a s jedným úspešným uchádzačom na strane druhej na celý predmet zákazky..  
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky v súťažných podkladoch je
časť :B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.06.2013
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