
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
Kancelárske potreby 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 sú miesta LESY
Slovenskej republiky, š.p. Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, jeho organizačných zložiek, 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 kancelárskych potrieb 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. 
Cena kancelárskych potrieb vyrobených z lesných produktov (ako je papier, drevo), zohľadňuje kvalitatívne a dodacie
podmienky materiálov, výrobkov, zodpovedajúcich spotrebiteľskému reťazcu lesných produktov požiadavky (TD SFCS
1004:2010). 
Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo
značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané
za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných
produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne
obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny. 
Tento produkt predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2010 Chain of custody of forest
based products reguirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC. 
Ďalej STN a všeobecne záväzných predpisom. V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov
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špecifikovaných v opise predmetu zákazky, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu
rovnakých technických parametrov.
Hodnota:  490 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30192000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30197630-1,  30199230-1,  30197000-6 

II.6)    PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
02.09.2013

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

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.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
26.08.2013

2/2


