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Slovensko-Bardejov: Služby súvisiace s ťažbou dreva
2013/S 183-315961

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
47332638
Štefánikova 786
Kontaktné miesto (miesta): Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Zoľak
085 01 Bardejov
SLOVENSKO
Telefón:  +421 544860500
E-mail: vladimir.zolak@mlbardejov.sk
Fax:  +421 544748113
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.mlbardejov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 6 ods. 1 písm. f)

I.3) Hlavná činnosť
Iné: zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Služby súvisiace s ťažbou dreva – Mestské lesy Bardejov.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Mestské lesy
Bardejov – katastrálne územie Bardejov, Mokroluh, Zlaté, Rokytov, Tarnov, Richvald, Lukavica, Vyšná Voľa,
Nižná Voľa, Komárov.
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Kód NUTS SK

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Počet predpokladaných účastníkov rámcovej dohody: 7
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota bez DPH: 298 000 EUR

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s ťažbou dreva Mestské lesy Bardejov – kompletné
spracovanie drevnej hmoty na odvoznom mieste (najmä ťažba, približovanie, manipulácia výrub stromov,
odvetvenie, odťah na určené skladovacie miesta).

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
77211000, 77230000

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Dodávatelia sú povinný pri vykonávaní lesníckych činností v ťažobnom procese dodržiavať všeobecne
záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody. Kombinácie technológií sú určené jednotlivými
technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu,ktoré sú špecifikované v súťažných
podkladoch. Podmienkou predloženia je predložiť ponuku na všetky požadované technológie.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 298 000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom,
bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú zmluvnú cenu za poskytnutie služieb verejný obstarávateľ uhradí
úspešnému uchádzačovi na základe predložených faktúr, na základe skutočne poskytnutých služieb. Platobná
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povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu odpísaná
príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Splatnosť faktúr bude do 30 dní. Platobná povinnosť verejného
obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na
účet úspešného uchádzača.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade prijatia skupiny dodávateľov, vyžadujeme od tejto skupiny, pred uzatvorením zmluvy, vytvoriť právne
vzťahy v zmysle platnej legislatívy.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Opis osobitných podmienok:
— verejný obstarávateľ považuje za neprijateľnú ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie
predmetu zákazky uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na
požadovaný predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní (preukáže podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní).
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní:
— podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v
zmysle § 26 Zákona č. 25/2006.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: § 27 ods. 1, písm. c ) – rok
2012.
(V prípade, že uchádzač nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, ale spĺňa podmienky uvedené
v zákone o dani z príjmov, uvedené v § 6, ods. 14 t.j. je živnostník, ktorý vedie len daňovú evidenciu, predloží
kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby).
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
— predmetná podmienka vyplýva z § 27 zákona o VO, pričom táto mapuje stav ekonomickej a finančnej
situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku
ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu ekonomickej nestability uchádzača. Podmienky sú primerané
a vychádzajú z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, schopným
bezproblémovo plniť predmet zákazky.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
§ 28, ods. 1, písm a) – Zoznamom realizovaných zákaziek v zmysle predmetu súťaže za posledné tri roky,
doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
§ 28 ods. 1 písm. j) – Uchádzač doloží fotokópie technických preukazov, v prípade prostriedkov, ktoré
nemajú technický preukaz, uviesť výrobné číslo podvozku alebo karosérie prostriedkov spolu s dokladom,
preukazujúcim ich vlastníctvo. Pri koňoch postačuje čestné prehlásenie o ich vlastníctve z uvedením mena
koňa. Splnenie môže uchádzač preukázať aj v súlade s § 28 ods. (2) zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti k vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32, ods. 6, zákona o verejnom obstarávaní – podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej
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spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona. Podmienka predložiť zoznam
poskytnutých služieb je primeraná a verejný obstarávateľ ňou overuje spôsobilosť uchádzača poskytovať služby
v požadovanej kvalite a objeme.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:
nie

Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu
Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1/2013/MLB

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 14.10.2013 - 12:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
5.11.2013 - 12:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 6.11.2013 - 15:00
Miesto:
Mestské lesy Bardejov,Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, II.NP – miestnosť č. 1.
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Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk, označených ako
Ostatné bude neverejné. Otváranie ponúk komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 41 ods. 1, ods. 2 a ods. 3
Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá
môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo
osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.3) Doplňujúce informácie

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.4.2) Podanie odvolania

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
18.9.2013

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

