Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
tel. 053 / 417 34 11, fax 053 / 417 34 25, e-mail: huta@lesysnv.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2601/V

Č.: no-vo112013/13

V Spišskej Novej Vsi – Novoveská Huta, dňa 12.11.2013
adresované pre potenciálnych
záujemcov / uchádzačov
(zverejnené v profile - na webovej stránke
verejného obstarávateľa)
––––––––––––––––––––––––––––

VEC: Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:
zákazka na dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom: „Dodávka hnojiva pre
prihnojovanie lesných drevín na rok 2014“
- výzva na predloženie ponuky
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d)
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) na
verejné obstarávanie zákazky na dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom: „Dodávka
hnojiva pre prihnojovanie lesných drevín na rok 2014“ v zmysle § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených dodávateľov tovaru (potencionálnych
záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta
Zastúpený: Mgr. Ing. Peter Petko, riaditeľ – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na jednanie
- vo veciach zmluvy:
Mgr. Ing. Peter Petko
- v technických veciach: Mgr. Ing. Peter Petko
Ing. Ján Novák, vedúci ekonomického úseku
IČO: 31666205
DIČ: 2020503034
IČ pre daň: SK2020503034
Tel.: +421 534173411
Fax: +421 534173425
E-mail: huta@lesysnv.sk
Webová stránka: www.lesysnv.sk
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová ves
Č.ú.: 6608882010/1111
(tieto údaje musia byť súčasťou MZ)

2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:
Predmetom ponuky a zákazky je dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom:
„Dodávka hnojiva pre prihnojovanie lesných drevín na rok 2014“.
3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmet zákazky je dodanie hnojiva pod číslom CPV 24400000-8
Predmetom ponuky a zákazky je dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom: „Dodávka
hnojiva pre prihnojovanie lesných drevín na rok 2014“.
Podmienky –špecifikácia predmetu zákazky:
- Množstvo: 3 920 kg
- Typ hnojiva podľa nariadenia ES 2003/2003: B.1.2
- Pevné hnojivo vo forme tabliet alebo drti, nehorľavé, netoxické a nevýbušné
- Štandardná hmotnosť tabliet: 5g - 10 g - 15 g, balených v 20 kg vreciach
- pH slabo alkalické
- Hnojivo je určené pre individuálne hnojenie a prihnojovanie lesných sadeníc a drevín,
- Zloženie : Oxid fosforečny rozpustný vo vode (P2O5): 16,5 %,
Dusík - celkový (N): 17,5 %, Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom
citrónane amónnom a vo vode 17,5 %, Oxid draselný rozpustný vo vode
(K2O): 10,5 %, Oxid horčíka - celkový (MgO): 9,0 %
-záručná doba v prvej polovici trvanlivosti výrobku
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“ alebo „KZ“), ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom v lehote viazaností ponúk.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
na celý predmet zákazky v zmysle podrobného opisu a rozsahu predmetu zákazky je:
11 760 € bez DPH.
6. Miesto a termín alebo lehota dodania predmetu zákazky (lehota na poskytnutie služby
alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy):
- miestom dodania tovaru je sídlo verejného obstarávateľa, prípadne jednotlivé polesia
VO- podľa dohody;
- predpokladané termíny (lehota) pre dodanie predmetu zákazky:
7-11.mesiac kalendárneho roka.
Prípadné spresnenie v KZ, resp. v Dodatku k KZ.
7. Financovanie predmetu zákazky:
z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ – v zmysle KZ neposkytne
úspešnému uchádzačovi – preddavok ani zálohu.
8. Lehota na predloženie ponuky:
do 29.11.2013 do 10:00 hod..
9. Miesto predloženia ponuky:
ponuku doručiť verejnému obstarávateľovi: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.,
Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, do podateľne.
10. Spôsob predloženia ponuky:
ponuku doručiť poštou alebo osobne do predpísaného miesta predloženia ponuky.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná
cena pre neplatcov DPH na celý predmet zákazky = 100%.
Najnižšia ponuková cena spolu bez DPH 20%, resp. konečná cena pre neplatcov DPH,
v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude
podklad pre určenie úspešného uchádzača.
Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený
finančný limit pre tento postup zadávania zákazky.
12. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:
- ponuku vypracovať a predložiť v štátnom jazyku (slovenskom) alebo aj českom,
v písomnej (listinnej) forme v jednom originály alebo úradne osvedčenej kópii;
- ponuku predložiť na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti poskytovaných
služieb;
- každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku;
- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje;
- v uzavretom obale s uvedením adresáta (verejného obstarávateľa); obchodného mena a
sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „Súťaž – dodávka
hnojiva - NEOTVÁRAŤ !“ .
13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk: v tomto prípade cena
celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre neplatcov DPH na celý predmet zákazky
vo forme (ocenenie položky z bodu 3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky), kde
bude uvedená ponuková cena spolu bez DPH, DPH 20% a s DPH v €, resp. konečná
cena na celý predmet zákazky pre neplatcov DPH s upozornením, že uchádzač nie je
platcom DPH.
c) Pri dodávaní chemických prípravkov doložiť „CE“ / Certifikát zhody alebo
Vyhlásenie o zhode/, rozhodnutie o registrácií prípravku.
d) Pri dodávaní tovaru doložiť zoznam dodávok tovaru rovnakých ako je predmet
zákazky za predchádzajúce tri roky (2011-2013) s doplnenými potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, , ak odberateľom:
1. Bol verejný obstarávateľ podľa zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
dôkazom o plnení je referencia
2. Bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také
potvrdenie nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané.

14. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 29.11.2013 o 11:30 hod v zasadacej miestnosti
spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

15. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnotení ponúk:
v rámci neverejného otvárania ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné
úkony:
- skontroluje zaprotokolovanie ponúk v súlade s podacím denníkom. Pri preberaní ponúk
je pracovník verejného obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť
dátum a čas prevzatia ponuky, prípadne č.j. po zaprotokolovaní do podacieho denníka,
pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuky uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po ofotení ich
vonkajšej obálky/obalu, vráti neotvorené späť uchádzačom
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk
- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí,
v akom boli ponuky predložené
- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk oprávnená (poverená) osoba
verejného obstarávateľa postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí
v ktorom boli doručené verejnému obstarávateľovi
- obsah ponuky označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na
obálkach/obaloch ponúk
- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou
v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
- oprávnená osoba verejného obstarávateľa vyhodnotí postupne predložené ponuky, či
spĺňajú predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na
predloženie ponuky a zákonom o verejnom obstarávaní. Komisia taktiež preverí, či
uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1
písm. f) ZoVO – preukázané dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZoVO – doklad
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a to vo
vzťahu k hlavnému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku, t.j. je
oprávnený poskytovať službu verejného obstarávania v závislosti od charakteru hlavného
predmetu zákazky a to podľa webu
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov ponuky
- vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk
- posúdi a vyhodnotí ponuky uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení
z verejného obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia
v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk na základe predpísaných kritérií na
vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu bez DPH 20%, resp. konečná cena
pre neplatcov, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných
uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia
Z uvedeného postupu bude vypracovaná Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia
posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne, oznámi všetkým uchádzačom, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie
s ním zmluvu v s súlade s jeho predloženou ponukou, podmienok vyhláseného verejného

obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk
a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača.

16. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014.
17. Osoba určená pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
za verejného obstarávateľa: Ing. Ján Novák, vedúci ekonomického úseku – zabezpečujúci
verejné obstarávanie (+421 905 872562).
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou
a zákonom o verejnom obstarávaní.

Mgr. Ing. Peter Petko
riaditeľ – konateľ spoločnosti

