PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA :
Sadba sadeníc stromov
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonova v znení neskorších predpisov

Výzva na predloženie ponuky
(podprahová podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. )
1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie LESY MODRA, s.r.o
so sídlom: Šúrska 5, 900 01 Modra
IČO: 34 110 186
Telefón: +421910353158
E-mail: kavciakovaj@yahoo.com
2.Typ Zmluvy: Zmluva o dielo
Spoločný slovník verejného obstarávania:
CPV: 77211600-8

Predmet zákazky: Zalesňovanie jamkovou a štrbinovou sadbou – LESY MODRA
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 500,00 EUR bez DPH
3.Miesto uskutočnenia poskytnutia služby: Hlavné miesto poskytnutia služby na uvedený predmet
zákazky: Lesy Modra – katastrálne územie Modra

4. Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Lehota na poskytnutie služby : Požadovaný termín realizácie – maximálne do 4 týždňov odo dňa prevzatia sadeníc od verejného obstarávateľa, bližšie určené v návrhu zmluvy v časti Čl.12 D Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky.

7.Zverejnenie výzvy verejne prístupným spôsobom na internetovej stránke www. lesymodra.sk
dňa 16.2.2012
8. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa: Lesy
Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra alebo na e-mailovej adrese : kavciakovaj@yahoo.com
Súťažné podklady sa budú vydávať: v pracovných dňoch do 24.2.2012 v pracovnom čase od
7,00 do 08,30 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštovou zásielkou alebo e-mailom s následným
potvrdením potvrdením doručenia. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa
9.Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 9.3. 2012 o 10,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
Ponuky sa predkladajú: v slovenskom jazyku
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10. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční 9.3. 2012 o 16,15 hod. na adrese Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra. Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť
uchádzači, ktorí predložili ponuky. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny zástupca
uchádzača (právnickej osoby) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

11.Podmienky financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
verejného obstarávateľa. Preddavok na cenu sa neposkytuje, splatnosť faktúry do 20 dní.
12. Podmienky účasti uchádzačov – uchádzač predloží:
1. Osobné postavenie:
V zmysle § 26 ods. 1 a) a f) v spojení s § 128 ods. 1 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Odôvodnenie primeranosti: podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 26 zákona.
Odôvodnenie: preukázanie oprávnenosti poskytovať služby v danom predmete zákazky
2. Ekonomické a finančné postavenie
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa
- § 27 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené
účty), o tom, že nemá blokované žiadne finančné prostriedky z dôvodu súdnych alebo exekučných rozhodnutí správnych orgánov. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá
vedené účty ani záväzky. Vyjadrenie banky musí byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne
osvedčenej kópii tohto dokumentu a nesmie byť staršie ako tri mesiace.
Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služby. Tento prísľub
banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. v zmysle § 27 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený
poskytovať službu ) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Doklady, uvedené v tejto časti musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie a musí byť v ponuke predložený nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.
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Odôvodnenie:
Požadovaný doklad má garantovať, že uchádzač je schopný plniť si finančné záväzky.
3)Technická spôsobilosť
- § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako
je predmet zákazky ( zalesňovanie jamkovou a štrbinovou sadbou) uskutočnených za predchádzajúce 3 roky
( 2009, 2010 a 2011), doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služby.
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 2 zákazky realizované v období rokoch
2009 až 2011 a to v celkovej sumárnej výške 80 000,00 bez EUR za príslušné obdobie, pričom minimálne
jedna zákazka musí byť minimálne vo výške 35 000,00 bez DPH
V zozname zmlúv musí byť uvedené:
- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,
- názov a stručný opis predmetu zmluvy,
- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
- lehota poskytnutia služby ,
- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:
Ak bol/a odberateľom:
1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení
potvrdí uchádzač vyhlásením o ich poskytnutí.
V prípade, že uchádzač predloží referenciu – dôkaz o plnení , ktorý nie je verifikovaný odberateľom, uvedie
dôvod prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o vyžiadaní predmetnej referencie.
- § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré bude mať uchádzač
k dispozícii na realizáciu predmetu zákazky . Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré bude mať k
dispozícii na poskytnutie služieb.
Uvedené strojové a technické vybavenie ( potrebné prepravu ľudí, prepravu sadeníc a pre štrbinovú
a jamkovú sadbu) je podmienka verejného obstarávateľa požadovaná s ohľadom na dostupnosť
a náročnosť terénu, v ktorom sa budú služby poskytovať.
Uchádzač vo vyhlásení zároveň uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní alebo si ho bude
prenajímať.
V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) ) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený poskytovať
službu ) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v
inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Doklady, uvedené v tejto časti musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený.

Odôvodnenie: Požadovaný zoznam zrealizovaných poskytnutých služieb má garantovať odborné
a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s poskytovaním služieb rov-
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nakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky a predpokladanú dobu plnenia.
13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie všetkých požadovaných dokladov podľa stanovených podmienok účasti
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého predložená celková cena za
predmet zákazky bude najnižšia.
Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 29.6.2012
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8,00 –
15,00 hod.
Uchádzačom sa umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služieb tak, aby si sami
overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadku bude možné vykonať v dňoch od 22.2.2012 do 24.2.2012 v čase od 8,00 do 14,00 hod.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta budúceho plnenia predmetu zákazky
oznámia svoj záujem do 22.2.2012 do 15:00 hod. u zodpovednej osoby - Ing. Milan Gajar – tel.
0903721618, Šúrska 5, 900 01 Modra písomne alebo telefonicky na uvedené kontakty.

Ostatné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

v Modre, 15.2.2012
Ing. Milan Gajar
konateľ spoločnosti
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