Uznesenie č. 140 / 2016
z 14. marca 2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky Verejnej obchodnej súťaže na predaj dreva na pni
z obecného lesa. Inzerát bude uverejnený aj v regionálnej tlači. Podmienky verejnej obchodnej súťaže
tvoria prílohu uznesenia.
ZA: Arendáš, Jakubčáková, Janevová, Švecová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté. Podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj dreva boli schválené.

Podmienky v prílohe:

Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02, IČO: 00332518
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
obchodnú verejnú súťaž
na ťažbu a predaj drevnej hmoty na pni z lesa vo vlastníctve obce Kvakovce formou
podania záväzných návrhov a to na:
Číslo dielca 400
Ťažba obnovná 450 m3
Číslo dielca 398
Ťažba výchovná 140 m3
Druh dreviny: kvalitatívna trieda guľatina, výber z vlákniny, vlákninové dreva. Skladba drevín
buk a hrab.
Ostatné podmienky – záujemca zabezpečí na vlastné náklady:
- Vybavenie súhlasu na používanie prístupových ciest, vrátane ich údržby a zodpovednosti za
prípadné škody
- Komplexný výrub drevín určených na ťažbu
- Odvoz a expedíciu drevnej hmoty
- Úpravu terénu a lesných ciest po ťažbe
Ďalšie podmienky
- Záujemca prevezme pracovisko pred začatím prác od vyhlasovateľa
- Po ukončení prác záujemca odovzdá pracovisko vyhlasovateľovi bez závad na lesných
pozemkoch a lesných porastoch
- Vyhlasovateľ požaduje po vykonaní obnovnej ťažby pripraviť plochy na zalesnenie, tzn.
Odstrániť z ťažbových plôch haluzinu. Takto pripravená plocha bude predmetom odovzdania
pracoviska vyhlasovateľovi. Podpísaním zápisnice o odovzdaní pracoviska sa považuje práca
v lesnom poraste za ukončenú.
- Vyhlasovateľ požaduje uskutočniť úhradu za vyťaženú drevnú hmotu nasledovným
spôsobom určeným v zmluve.
- Pri odvoze dreva bude záujemcovi vystavený vyhlasovateľom prostredníctvom odborného
lesného hospodára doklad o pôvode dreva v súlade s platnou legislatívou.
Podmienky predkladania ponuky
a) Ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku.
b) Tlačivo na predloženie ponuky je v prílohe č. 1
c) Každý navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku na celý objem ťažby.
d) Ak záujemca predloží viacero ponúk na kúpu vyššie uvedenej techniky, budú všetky jeho
ponuky vylúčené.

1. Rozsah ponuky - navrhovaná výška kúpnej ceny za celý ponúkaný objem drevnej hmoty na
pni.
a) Identifikačné údaje navrhovateľa:
- právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán
- fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobyt
b) Čestné vyhlásenie:
-

že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov
a predpisov platných v krajine svojho sídla,
o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
že nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné
a sociálne zabezpečenie,
že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve,

Vyššie uvedené vyhlásenia sú obsiahnuté v prílohe č. 1 Cenová ponuka, stačí to len podpísať.
Dokument bude predložený v originály ku dňu predloženia ponuky a bude podpísaný uchádzačom,
jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, t.j. podľa toho, kto za
uchádzača koná navonok,.
c) Neoverenú fotokópiu oprávnenia realizovať práce (výpis z obchodného/živnostenského registra,
stačí aj z internetu).

2. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:
Obec Kvakovce
Obecný úrad
Domašská č. 1/97
094 02 Slovenská Kajňa
v uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou navrhovateľa a označenej heslom: „Súťaž ťažba
dreva z obecného lesa – ponuka NEOTVÁRAŤ “
a) Posledný deň prijímania ponúk je 8.4.2016 do 10.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia
ponuky, nie dátum poštovej pečiatky).
b) Do výberu bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená v stanovenej lehote a ktorej
obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu.
c) Otváranie obálok sa uskutoční dňa 8.4.2016 o 10.15 hodine v priestoroch kancelárie
obecného úradu v Kvakovciach. Otváranie obálok je verejné.
3. Vyhodnotenie návrhov a vyhlásenie výsledkov súťaže
a) Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnopredajnej
zmluvy je najvyššia kúpna cena za celý objem ponúkanej drevnej hmoty na pni. Pri
rovnosti ponúknutej ceny za predaj poradie určí žreb.
b) Vyhlasovateľ' si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok
vyhodnotenia súťaže záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia.
Vyhodnotenie súťaže vyhlasovateľ uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí
termínu na predkladanie návrhov.

c) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
d) Odpredaj musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
e) S víťazom súťaže bude po schválení v obecnom zastupiteľstve uzatvorená Kúpnopredajná
zmluva.
4. Obhliadku drevnej hmoty ponúknutej na odpredaj si možno dohodnúť v pracovných
dňoch po telefonickom dohovore na tel. čísle 057/44 94 154. Obhliadku vykoná odborný
lesný hospodár obce Kvakovce Ing. Ján Sabol.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) Odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť súťaž bez výberu, súťaž meniť ako
aj zrušiť.
b) Odpredaj drevnej hmoty uchádzačovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenu musí odsúhlasiť
obecné zastupiteľstvo v obci Kvakovce.
V prílohe č. 1.: vzor tlačiva
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce

Príloha č. 1. Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obecný úrad Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Slovenská Kajňa
Predaj dreva a ťažba drevnej hmoty na pni z lesa vo vlastníctve obce Kvakovce

Identifikačné údaje uchádzača:

P. č.

Názov

Množstvo v m3

1.

Číslo dielca 400 – ťažba obnovná

450

2.

Číslo dielca 398 – ťažba výchovná

140

Čestné vyhlásenie uchádzača:

Dátum:

Podpis/pečiatka:

Cena bez DPH

Cena s DPH

Čestne prehlasujem:
- že nie som v konkurze alebo v likvidácii a že nie som dlžníkom úhrady poistného na
zdravotné a sociálne zabezpečenie,
- že nemám pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie som v obdobnej situácii podľa
zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla,
- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
- že nie som v konkurze alebo v likvidácii a že nie som dlžníkom úhrady poistného na
zdravotné a sociálne zabezpečenie,
- že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk
zákazky
- že vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH.

