Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60,
044 45 Bidovce

ZÁPISNICA O VYKONANÍ PRIESKUMU TRHU
a vyhodnotení predložených cenových ponúk na predmet zákazky
„Vykonávanie prác v lesohospodárskej činnosti“
Postup vo verejnom obstarávaní na obstaranie daného predmetu zákazky: Prieskum trhu
formou doručenia výzvy na predloženie ponuky – postup zvolený v súlade s § 9ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Bidovce
____________________________________________________________________
1.

Predmet zákazky:

2.

Predpokladaná hodnota
zákazky (bez DPH) :

3.

„Vykonávanie prác v lesohospodárskej činnosti“
4 000,00 eur bez DPH, maximálne však do
vyčerpania finančnej čiastky 19 999,00 eur bez
DPH počas trvania zmluvy

Opis predmetu zákazky:
Predmetom
zákazky je vykonanie prác
v lesohospodárskej činnosti na lesných porastoch
a na lesných pozemkoch
a zahŕňajú hlavne
činnosti:
- úmyselnú obnovnú ťažbu, spiľovanie,
odvetvovanie , podľa údajov súhlasu na ťažbu
- spracovanie náhodnej ťažby
- sústreďovanie dreva, vyťahovanie, približovanie
na lesný sklad
- pestovnú činnosť
- priemyselnú sortimentáciu a výkup drevnej
hmoty

4.

Lehota a miesto plnenia:
Úspešný uchádzač – dodávateľ bude plniť
predmet zákazky v určených miestach podľa
zmluvy v lehote od 08. 09. 2015 do 31. 12. 2015 ,
vždy však na základe samostatnej objednávky pre
konkrétny objem a časť zadefinovaných prác
a služieb uvedených v opise zmluvy. zrealizuje
dodanie predmetu zákazky podľa potreby
verejného obstarávateľa na základe
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5.

6.

Spoločný slovník
obstarávania CPV:
Spôsob vykonania prieskumu trhu:

Hlavný predmet: 77200000-2 Lesnícke služby
Doručenie výzvy na predloženie cenovej ponuky
3 uchádzačom

1.Obchodné meno/názov a adresa
František Vidlička
Kecerovské Kostoľany 86,
Kecerovce 044 47
2. Obchodné meno/názov a adresa
Jozef Ucháľ
Herľany 5
044 45 Herľany
3. Obchodné meno/názov a adresa
ENERGITHERM SLOVAKIA, s. r. o.
Nižná Kamenica 96
044 45 Bidovce
Výzva bola osloveným uchádzačom doručená osobne dňa 10. 08. 2015
7.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena – súčet jednotkových cien položiek
– činností vykonávaných lesníckych prác – cena
celkom:
Spôsob vyhodnotenia
vyhodnotenie ponúk
uchádzača.

podľa kritéria na
a určenia úspešného

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý
sa po vyhodnotení umiestnený na prvom mieste,
ktorý v ponuke predloží návrh s najnižšou
jednotkovou
cenou
–
súčtu
všetkých
definovaných činností lesných prác v eur s DPH
Ostatní
uchádzači
s vyššou
navrhovanou
jednotkovou
cenou
–
súčtu
všetkých
definovaných činností lesných prác v eur s DPH
sa umiestnia na druhom a x-tom mieste (x-té
miesto - podľa počtu uchádzačov, ktorí predložia
ponuku) a budú vyhodnotení ako neúspešní, x –
počet uchádzačov, ktorí predložili cenovú
ponuku).
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Vyhodnocované položky – jednotkové ceny
Jednotková cena za
Merná
predmet zákazky
jednotka
- jednotlivých
lesohospodárskych
činností
Ťažba dreva, spiľovanie,
m³
odvetvovanie
Príprava pôdy pred
zalesnením, odstránenie
ha
nežiaducich bylín a krov
lesnou frézou)
Zalesňovacie práce,
výsadba sadeníc lesných ks
drevín
Predsejbová príprava
pôdy, zber a výsev
ha
semien lesných drevín
Výkup drevnej hmoty
podľa získaných
sortimentov surového
dreva na pni, guľatinové
výrezy
Borovica
Topoľ
Výkup drevnej hmoty
určenej na výrobu
energetickej štiepky
Cena celkom- súčet jednotkových
cien jednotlivých hospodárskych
činností :

8.

Zoznam predložených ponúk:
Cenovú ponuku v lehote na predkladanie ponúk predložili uchádzači:
ENERGITHERM SLOVAKIA, s. r. o.
Nižná Kamenica 96
044 45 Bidovce
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9.

Návrh na plnenie kritérií
„Vykonávanie prác v lesohospodárskej činnosti “

Jednotková cena za
predmet zákazky
- jednotlivých
lesohospodárskych
činností
Ťažba dreva, spiľovanie,
odvetvovanie
Príprava pôdy pred
zalesnením, odstránenie
nežiaducich bylín a krov
lesnou frézou)
Zalesňovacie práce,
výsadba sadeníc lesných
drevín
Predsejbová príprava
pôdy, zber a výsev
semien lesných drevín
Výkup drevnej hmoty
podľa získaných
sortimentov surového
dreva na pni, guľatinové
výrezy
Borovica
Topoľ

Merná
Návrh na
jednotka plnenie kritériá
cena bez DPH
v eur/merná
jednotka
m³

12,00

ha

500,00

ks

0,30

ha

1 000,00

Výkup drevnej hmoty
určenej na výrobu
energetickej štiepky
Cena celkom- súčet jednotkových
cien jednotlivých hospodárskych
činností :

10.

Sadzba DPH
v zmysle
platnej
legislatívy
(výška v % a
eur

Návrh na
plnenie kritéria
cena s DPH
v eur/merná
jednotka

Borovica – 40,00
Topoľ – 20,00

3,00

1 575,30

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzača :
ENERGITHERM SLOVAKIA, s. r. o.
Nižná Kamenica 96
044 45 Bidovce
Uchádzač predložil v ponuke všetky doklady požadované vo výzve na predkladanie
cenovej ponuky:
- čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou,
- vyplnený návrh zmluvy
- návrh na plnenie kritérií
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11.

Vyhodnotenie na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk
ENERGITHERM SLOVAKIA, s. r. o.
Nižná Kamenica 96
044 45 Bidovce
Uchádzač predložil ponuku s navrhovanou cenou celkom – súčet jednotkových cien vo
výške 1 575,30 eur bez DPH.
Nakoľko jeho ponuka bola jediná, ktorá bola predložená a cena sa nevymyká bežným
obchodným cenám na trhu, jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná.

12.

Záver
Pre dodržanie hospodárnosti a z dôvodu, že uchádzač ENERGITHERM SLOVAKIA, s.
r. o. , ktorý predložil ponuku v stanovenej lehote a na základe vyhodnotenia dokladov
a dokumentov možno konštatovať, že splnil podmienky účasti a jeho ponuka – návrh
ceny – súčet jednotkových cien konkrétnych definovaných lesníckych prác sa nevymyká
trhovým cenám, odporúča sa uzatvoriť zmluvu s uchádzačom:
ENERGITHERM SLOVAKIA, s. r. o.
Nižná Kamenica 96
044 45 Bidovce

13.

Dátum vykonania prieskumu:

10.08.2015 – 17.08.2015

14.

Dátum vyhodnotenia prieskumu:

18.08.2015

Dátum schválenia prieskumu: 18. 08. 2015

Miroslav Líška, starosta
Obec Nižná Kamenica
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