Oznámenie o zadávaní zákazky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.
Názov:

Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Dula
Sídlo:

Levočská 3312/37, 058 01 Poprad

IČO:

36448311

DIČ:

2020017175

IČ DPH:

SK 2020017175

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Dula
Telefón: 0910890440
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:
lesypp@stonline.sk
2.

Názov predmetu zákazky: Sadenice lesných drevín

Zákazka (zmluva) je na: dodanie tovaru
3.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ má záujem o tovar spĺňajúci nasledujúce požiadavky:

Požiadavky na semenársku oblasť a výškový prenos :
Semenárska oblasť podľa vyhlášky č. 501/2010 Z. z. o produkcii lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh
Buk lesný
1-Stredoslovenská : počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 4 = 6860 ks
počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 5 = 22390 ks
Smrekovec opadavý
2-Podtatranská : počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 4 = 2820 ks
počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 5 = 12920 ks
Borovica lesná
1-Severoslovenská : počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 4 = 7090 ks
počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 5 = 20210 ks
Dub zimný

4-Mimo územie oblastí: počet sadeníc pre lesný vegetačný stupeň 4 = 2770 ks

Vek sadeníc = min. 1 rok
Spôsob pestovania = krytokorenné
Požiadavky na kvalitu sadbového materiálu:
Výška nadzemnej časti sc 15+ cm, bo 10+ cm, bk 15+ cm, db 15+ cm.
Iné požiadavky na kvalitu - v súlade s technickou normou STN 482211 Pestovanie lesov.
Semenáčiky a sadenice lesných drevín.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 15 763 €

5.

Základné zmluvné podmienky:

Miesto dodania tovaru: sídlo predávajúceho, verejný obstarávateľ si zabezpečí prepravu
tovaru na vlastné náklady
Lehota na dodanie predmetu zákazky:

-

Rok 2014: cca 15. apríl 2014 prípadne dohodou podľa priebehu jarného počasia
bo 27300 ks, sc 15740 ks
Rok 2015: cca 15. apríl 2015, prípadne dohodou poľa priebehu jarného počasia
Bk 29250 ks, db 2770 ks.
Splatnosť faktúr: 21 dní od doručenia faktúry.

6.

Lehota na predkladanie dokladov a ponúk : do 31.1.2014, 11.00 h.

7.

Stanovenie ceny

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality
a ďalších požiadaviek uvedených podľa oznámenia o zadávaní zákazky (ďalej len „oznámenia“).
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€) bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
8.

Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.

9.
Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie zákazky, t.j. uchádzač predloží ponuku
na celý predmet zákazky.
10. Predkladanie dokladov a ponuky:
a)

Pri jednoetapovom postupe:

Ponuku je potrebné doplniť do Kúpnej zmluvy – príloha č. 1. a poslať v troch rovnopisoch
výlučne na adresu sídla spoločnosti podľa bodu 1. v uzatvorenej obálke s uvedením názvu
zákazky, s označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu sídla spoločnosti uvedenú v bode 1. Ponuky
sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s dokladmi, ak sú
požadované. Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti
alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky,
takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
11. Podmienky účasti sú nasledovné (ak sú vyžadované):

-

V ponuke je potrebné predložiť:

Doklady:
1.

Kópiu oprávnenia na dodanie tovaru (výpis z OR, živnostenský list)

2.
Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť s lesným reprodukčným
materiálom podľa § 17 zák. č. 138/2010 Z. z.
3.

Kópiu listu o pôvode reprodukčného materiálu.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk sú: 1. cena.
13. Spôsob hodnotenia kritériá je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude
mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené
v opise predmetu zákazky.
14. Prijatie ponuky:
S úspešný uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá je prílohou tohto oznámenia.

15. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o
predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na dodanie tovaru, prípadne ďalších
požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba fotokópie dokladov.

...................................................
Ing. Róbert Dula
konateľ

Prílohy:
1.

Kúpna zmluva

KÚPNA

ZMLUVA
Č.:

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi
KUPUJÚCI
Mestské lesy, s.r.o. Poprad
Levočská 3312/37
058 01 Poprad

V zastúpení: Ing. Róbert Dula
Konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veci zákazky

IČO: 36 448 311
DIČ: 2020017175
IČ DPH: SK2020017175
Č. ú.: 4310021809/3100
Peň. ústav: Sberbank, a.s.

PREDÁVAJÚCI
Obchodné meno :
Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktný e-mail

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Č. ú.:
Peň. ústav:
Za nasledovných podmienok :
I.
PREDMET ZMLUVY
1.Predávajúci sa zaväzuje na základe zmluvy dodať v nižšie dohodnutom množstve, kvalite
a čase predmet zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tento prevziať a uhradiť kúpnu cenu.

2.

Dodávka tovaru pre rok 2014

Druh dreviny Množstvo
( ks )

Pôvod (sem. oblasť,
Spôsob pestovania, výška výšk. zóna)
Vek sadeníc
a iné rozmery

Smrekovec
opadavý

15740

sem. oblasť
Obaľované, výška nč 15+ cm podtatranská, výšk.
zóna 4 alebo 5

Borovica
lesná

27300

sem. oblasť
Obaľované, výška nč 10+ cm, severoslovenská,
min. 1 - rok
výšk. zóna 4 alebo 5

Vysvetlivky :

nč – nadzemná časť

3.

Dodávka tovaru pre rok 2015

min. 1 - rok

Druh
dreviny

Množstvo

Výška a iné rozmery

Pôvod (sem. oblasť,
výšk. zóna)
Vek sadeníc

( ks )
Buk lesný

29250

Obaľované, výška nč 15+ cm,

sem. oblasť
stredoslovenská,
min. 1 - rok
výšk. zóna 4 alebo 5

Dub zimný

2770

Obaľované, výška nč 15+ cm

sem. oblasť mimo
územia oblastí, výšk. min. 1 - rok
zóna 4

Vysvetlivky :

nč – nadzemná časť

4.
Predávajúci ako aj kupujúci nezodpovedá za to, že tovar nie je dodaný ako aj odobratý
z dôvodu živelných udalostí, požiarov, záplav, kalamít, búrok, štrajkov, pracovnoprávnych sporov,
občianskych nepokojov, obmedzení alebo akýchkoľvek iných okolností, ktoré sú úplne mimo jeho
kontrolu (vyššia moc).
5.

Kvalitatívne a technické podmienky: podľa STN 48 22 11
II.
KÚPNA CENA

1.
Cena predmetu je určená ako cena dohodou v súlade so zák. č. 18/1996 Zb.
o cenách v platnom znení.

2. Dohodnutá cena je cena spolu ................................................eur
(slovom:....................................................................................) bez dane z pridanej hodnoty. DPH
bude účtovaná v súlade s platným právnymi predpismi.

3.Dodávka tovaru bude realizovaná v nasledovných dohodnutých cenových reláciách:

Druh dreviny

Množstvo
( ks )

Buk lesný
Smrekovec
opadavý

Borovica lesná

Dub zimný

29 250

15 740

27 300
2 770

Cena za ks bez Cena spolu bez
DPH
DPH:

SPOLU
75 060
x

III.
ČAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá kupujúcemu sadenice uvedené:
v článku I. Predmet zmluvy, bod 2. v čase 15. apríla 2014 príp. dohodou podľa priebehu
jarného počasia, a to v celosti a naraz,
v článku I. Predmet zmluvy, bod 3. v čase 15. apríla 2015 príp. dohodou podľa priebehu
jarného počasia, a to v celosti a naraz.

Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie tovaru e-mailom aspoň 3 dni vopred. Kupujúci
odsúhlasí presný termín prevzatia sadeníc e-mailom aspoň jeden deň vopred.

IV.
MIESTO PLNENIA

Predávajúci si splní záväzok z tejto zmluvy odovzdaním tovaru.

V.
SPôSOB ÚHRADY KÚPNEJ CENY

Kúpna cena určená spôsobom uvedeným v bode II. zmluvy bude zo strany kupujúceho
uhradená: v lehote do 21 dní od dátumu doručenia faktúry, obsahujúcej všetky zákonom
predpísané náležitosti.

VI.
PREPRAVNÉ DOKLADY
Doklady, vzťahujúce sa k predmetu plnenia budú zo strany predávajúceho vyhotovené
a odovzdané kupujúcemu v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.

VII.
VLASTNÍCKE PRÁVO
1.
Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobudne kupujúci až zaplatením vyfakturovanej
kúpnej ceny.

2.
Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom jej pripísania na účet
predávajúceho, resp. prijatím hotovosti predávajúcim od kupujúceho.

3.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho potom, čo mu tento
bol odovzdaný priamo alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom
a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Nesplnenie povinnosti predávajúceho uvedených v tejto zmluve zakladá právo kupujúceho
odstúpiť od zmluvy, a to do 30 dní odo dňa, keď sa kupujúci o porušení dozvedel, inak právo
zaniká. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za všetku prípadnú škodu, ktorá mu porušením
povinností vznikne.
IX.
AKOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
1.
Predávajúci prehlasuje, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude
vykazovať kvalitu dohodnutú v čl. I. zmluvy.
2.

Prípadné chyby tovaru môže kupujúci reklamovať takto :
- chyby kvantitatívne do 5-tich kalendárnych dní od prevzatia tovaru,
- chyby vizuálne a iné do 8 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
Neuplatnenie nároku z titulu chybného plnenia v dohodnutých lehotách má za následok
zánik práva z tohto titulu.

3.
Kupujúci svoje právo z titulu chybného plnenia si uplatňuje písomne a vo svojej žiadosti
uvedie :
popis chýb na dodanom tovare, dátum dodania tovaru, číslo kúpnej zmluvy,
množstvo chybného tovaru a uplatňovaný nárok z titulu chybného plnenia.

4.
Predávajúci sa k písomnej reklamácii vyjadrí, resp. dostaví
sa k reklamačnému konaniu v lehote do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie.

5.
Kupujúci je do doby dostavenia sa predávajúceho k reklamačnému konaniu
povinný tovar uskladniť oddelene.
X.
ČIASTOČNÉ PLNENIE A SANKCIE
1.
Plnenie menšieho množstva zo strany predávajúceho ako bolo dohodnuté bude
riešené poplatkom z omeškania nasledovne: ak predávajúci nedodá tovar
v požadovanom množstve, je povinný zaplatiť kupujúcemu poplatok z omeškania vo
výške 3,5 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý týždeň omeškania.

2.
Súčasne si účastníci na zabezpečenie záväzku dohodli pre prípad omeškania
predávajúceho s plnením povinností z tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny
nedodaného tovaru za každý začatý týždeň meškania. Právo na náhradu škody tým nie je
dotknuté.

XI.
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ KÚPNEJ ZMLUVY
1.
Zmeny podmienok zmluvne dohodnutých možno upraviť po dohode strán
dodatkom výhradne písomnou formou.
2.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami.
3.
Predávajúci berie na vedomie, že kupujúci je povinnou osobou v zmysle §
2 ods. 3 Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení,
súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť
najskôr dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

XIII.
RIEŠENIE SPOROV
1.
Všetky spory napadnuté zo zmluvy budú riešené prostredníctvom príslušného
súdu až po predchádzajúcom neúspešnom jednaní účastníkov.

2.
Zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých kupujúci dostane jeden
exemplár a predávajúci dva exempláre.

XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je viazaný týmto návrhom zmluvy do 30. 04. 2014.

V Poprade, ...................................
........................................

Kupujúci (pečiatka a podpis)
Ing. Róbert Dula
konateľ spoločnosti

V ..........................,

Predávajúci (pečiatka a podpis)

