číslo: 3/2017

Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1 , 044 45 Bidovce, IČO: 00 324 485
(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 vo vlastníctve obce Nižná Kamenica na budúcom
odvoznom mieste z obnovenej úmyselnej a náhodnej ťažby v objeme podľa drevín
a evidencie stromov vyznačených na výrub,
a to formou podania záväzných návrhov , nasledovne :

drevná hmota z úmyselnej obnovnej ťažby:
Borovica (B. lesná – sosna, B. čierna) – 355 m3
Topoľ – 130 m3
Jaseň – 42 m3
Čerešňa – 25 m3
Hrab – 5 m3
Agát – 12 m3
Javor – 2 m3
drevná hmota z náhodnej ťažby (predbežný odhad NN):
Borovica – 100 m3
Čerešňa – 5 m3
Druh ťažby : OU – úmyselná obnovná ( 564 m3), NN - náhodná nevykonaná ( 105 m3)
Forma hospodárskeho spôsobu : JU- účelový h.s., stromová forma ( jednotlivý výber )
Opis terénnych pomerov : priemerná približovacia vzdialenosť : 200m, sklon : 20%
Expozícia : JV resp. Z
Ostatné podmienky – záujemca zabezpečí na vlastné náklady:
 komplexný výrub drevín určených na ťažbu
 približovanie a sortimentáciu podľa druhu dreviny a druhu sortimentu dreva t.j. guľatina
– vláknina – ťažbové zvyšky,

 odvoz a expedíciu drevnej hmoty
 úpravu terénu a lesných ciest po ťažbe
Ďalšie podmienky:














záujemca prevezme pracovisko pred začatím prác od vyhlasovateľa
ťažba dreva bude realizovaná stromovou metódou s kompletným spracovaním zvyškov
z dôvodu zabezpečenia porastovej hygieny a zamedzenia šírenia škodcov
pri spiľovaní sa záujemca zaväzuje uplatniť smerovú stínku a spílené stromy gravitovať
v smere a spôsobom určeným odborným lesným hospodárom ( ďalej v texte len „OLH“ )
záujemca sa zaväzuje vykonať práce v kvalite a podľa požiadaviek vyhlasovateľa a OLH
na základe súhlasu na ťažbu a podmienok na jej vykonanie uvedených v technologickom
protokole
vyhlasovateľ
má pravo dohliadať na kvalitu vykonávaných prác sám alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby a rovnako má právo kontrolovať sortimentáciu
a odvoz drevnej hmoty na lokalite „sklad“, pričom vykonanie kontroly potvrdí
vyhlasovateľ podpisom oprávnenej alebo ním poverenej osoby a odtlačkom svojej
pečiatky na doklade o pôvode dreva
po ukončení prác záujemca odovzdá pracovisko vyhlasovateľovi bez závad na lesných
pozemkoch a lesných porastoch
vyhlasovateľ požaduje po vykonaní obnovnej ťažby odstrániť z ťažbových plôch všetku
haluzinu. Takto pripravená plocha bude predmetom odovzdania pracoviska
vyhlasovateľa. 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. V ponúknutej cene musia byť zo strany záujemcu zahrnuté
všetky činnosti a náklady záujemcu spojené s ťažbou, výrubom, približovaním
a sortimentáciou, odvozom a expedíciou drevnej hmoty a s úpravou terénu a lesných
ciest po ťažbe
pri odvoze dreva bude záujemcovi vystavený vyhlasovateľom prostredníctvom
odborného lesného hospodára doklad o pôvode dreva v súlade s platnou legislatívou

Podmienky predkladania ponuky:
1. ponuka musí byť predložená v písomnej forme v slovenskom jazyku
2. každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na celý objem ťažby
1. Rozsah ponuky – navrhovaná výška kúpnej ceny za celý ponúkaný objem drevnej hmoty
na sklade so zohľadnením reálnych nákladov na ťažbu, sústreďovanie dreva
a sortimentáciu
a) identifikačné údaje navrhovateľa:
 právnická osoba: názov, sídlo, IČO, štatutárny orgán
 fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
b) čestné vyhlásenie:
 že nemá pozastavenú podnikateľskú živnosť 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 likvidácií a že nie je dlžníkom úhrady poistného na
zdravotné a sociálne zabezpečenie,
 že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve.
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 Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 1
044 45 Bidovce
V uzatvorenej obálke so spiatočnou adresou navrhovateľa a označenej heslom: ,,Súťaž
ťažba dreva z obecného lesa – ponuka NEOTVÁRAŤ“
a) posledný deň prijímania ponúk je 24.11.2017 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 24.11.2017 o 11:30 hod. v priestoroch kancelárie
obecného úradu v Nižnej Kamenici, 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 oznámi výsledok
vyhodnotenia súťaže záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhotovenia,
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 0903 627 181. Obhliadku vykoná odborný
lesný hospodár obce Nižná Kamenica Ing. Radoslav Opiňár.

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 Nižná Kamenica

...........................................................
Miroslav Líška
starosta obce Nižná Kamenica

