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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky k projektu s názvom  

„Obnova lesa - Lesopestovné činnosti“ 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:  Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár  
IČO:  36 606 049                         
Sídlo organizácie:  85 Švedlár 053 34 
Krajina:  Slovenská republika 
Štatutár: Imrich Grega, konateľ 
Telefón:  +421 (0) 905 502 027 

E-mail:  sol@ke.psg.sk 

Kontaktná osoba:    Imrich Grega, konateľ, Telefón: 0905 502 027 

Názov predmetu zákazky: Obnova lesa – Lesopestovné činnosti 

Druh zákazky: Služby 

Hlavný slovník:    77230000-1 Služby súvisiace s lesníctvom 

Rozdelenie predmetu zákazky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 

a neumožňuje sa variantné riešenie. 

Opis predmetu zákazky: Predmetom prieskumu trhu pre predkladanie ponúk je 

poskytnutie služieb na predmet zákazky: „Obnova lesa - 

Lesopestovné činnosti“. Podrobné vymedzenie predmetu 

zákazky tvorí príloha č.1 – Rozpočet predmetu zákazky tejto 

výzvy. 

CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY/ 

PRIESKUMU TRHU    1. Cena uvedená v ponuke uchádzača bude uvedená 

v EURÁCH. Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle 

zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

2. Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých 

nákladov navrhovateľa súvisiacich s očakávaným splnením 

predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do miesta 

plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ 

v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 
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3. Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení : 

    - navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

    - sadzba DPH a výška DPH, 

    - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú 

zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 

upozorní. 

 

POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 1. Ponuka uchádzača musí obsahovať : 

- presné označenie uchádzača s uvedením identifikačných 

údajov, predovšetkým obchodného mena, sídla, IČO, 

štatutárneho orgánu, 

- rozpočet (príloha č.1 tejto výzvy) ponúkaného predmetu 

zákazky s uvedením všetkých požadovaných údajov. 

2. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky 

znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči 

vyhlasovateľovi. Ponuky doručené na adresu verejného 

obstarávateľa sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 

dokumentácie verejného obstarávateľa. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 1. Ponuky sú uchádzači povinní doručiť poštou, kuriérom, 

faxom, elektronickou poštou alebo osobne v termíne do 

02.07.2015 do 15:00 hod., pričom rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín 

podania ponuky na poštovú prepravu.  

 

   Adresa pre doručovanie:    

  Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 

  85 Švedlár 053 34 

        

Kontaktná osoba pre osobné doručovanie:  Imrich Grega, 

konateľ,  Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár 85 Švedlár 053 

34, Tel: 0905 502 027. 

 

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty :  

sol@ke.psg.sk 

 

2. Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač 

predkladá ponuku v zalepenej obálke. 

mailto:sol@ke.psg.sk
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Obálka ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- identifikačné údaje zadávateľa: Správa obecných lesov, 

s.r.o. Švedlár 85 Švedlár 053 34 

- identifikačné údaje uchádzača (názov alebo obchodné 

meno, adresa sídla alebo miesta  podnikania),  

- označenie heslom : „Obnova lesa - Lesopestovné činnosti - 

NEOTVÁRAŤ“.  

 

3. Celá ponuku a tiež dokumenty v nej predložené musia byť 
vyhotovené v slovenskom prípadne českom jazyku. 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách 

bez DPH za celý predmet obstarávania. 

 2. Zadávateľ bude vyhodnocovať jednotlivé cenové ponuky na  

úrovni technologického celku. Hodnotenie ponúk je neverejné. 

3. Tento prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-

dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi len na 

informatívne účely. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, 

zadávateľ nie je povinný oznamovať záujemcom výsledky 

prieskumu trhu. 

 

Dátum odoslania tejto výzvy:  01.07.2015  
 

Vo Švedlári dňa: 01.07.2015  
 
 
 
           
                                                                                                    ...............................................      
                                 Imrich Grega 

                 konateľ 


