
Výzva na predkladanie ponúk  

  

Zákazka: Tažba a približovanie  

454a   buk 

130 rokov  

priemerna hmotnatost 1,4m3 sklon 

terenu 20%  

Priblizovanie 380m  

RÚ jednot.výber  

   

448 1 buk 130 

rokov  

priemerna hmotnatost 1,62m3 

sklon terenu 25%  

Priblizovanie 800m  

RÚ jednot.výber  

  

Popis práce : ťažba dreva motorovou pílou, približovanie dreva – ŠLKT, UKT , manipulácia –  

priečny rozrez surových kmeňov dreva podľa požadovaných dĺžok .                                                                   

Predpokladaný rozsah prác : každy po cca 500 m3 .  

1. Identifikácia obstarávateľa :                                                                                                                               

Názov :  Lesná spoločnosť Ostrice, pozemkové spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou,          

956 53    Slatina nad Bebr.  

 Zastúpené: Ján Hloža, predseda  

Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy: Martin Vöröš  

IČO: 318 248 46  

DIČ: 202 107 4572  

Mobil:0905 330 193  

E-mail: ostrice@lesyslatinka.sk  

                                                                                                                                                              

2. Typ zmluvy : Objednávaná služba na práce v ťažbovej činnosti .                                                                     

3. Možnosť predloženia ponuky: len na celý predmet obstarávania .                                                                    

4. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk : do 4.02.2017 do 14:00 hod.                                                     



5. Podmienky financovania predmetu obstarávania : obstarávateľ neposkytuje preddavky .                                

6. Podmienky účasti uchádzačov : predloženie dokladu o oprávnení podnikať, t. j. výpis z  

obchodného registra alebo živnostenský list .                                                                                                        

7. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  

 – platné doklady podľa bodu 6 .    

8. Kritériá na hodnotenie ponúk : cena bez DPH .        

9. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť Lesná spoločnosť Ostrice, pozemkové 

spoločenstvo, Slatinka nad Bebravou, č. 103,  956 53 Slatina nad Bebr. Poprípade osobne p. 

Janovi Hložovi.  

10. Otváranie ponúk:  

4.02.2017 do 15:00 hod.. v kancelárii spoločnosti.  

                                                                                                                                  

Jediným vyhodnocovacím kritériom pre každú časť predmetu zákazky je najnižšia cena.  

  

Najnižšia cena bude vyjadrená ako súčet súčinov uchádzačom ponúknutých cien za 1 m³ pre 

jednotlivé pracovné operácie v danej časti, vyjadrených v EUR/m³ pre jednotlivé pracovné 

operácie v danej lokalite.   

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého tento súčet  bude najnižší. Na druhom mieste v 

poradí sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou sumárnou cenou, na treťom mieste v poradí sa 

umiestni uchádzač s treťou najnižšou sumárnou cenou a t. ď.  

 

 

 

ODPREDAJ DREVA 

 

Na odvoznom mieste v k.u. lS ostrice 450,00 qm 

 

Predpokladaný odber marec-april/2017 

 

Záujemcovia posielať ponuky mailom alebo telefonicky alebo poštou. 

 

Ponuky posielať do: Do 01.03.2017 

 


