LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu
v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Typ predmetu zákazky:

Poskytnutie služieb

Limit zákazky:

Nadlimitná zákazka

Typ postupu:

§ 66 ods. 7 zákona

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
36038351
www.lesy.sk

Kontaktná osoba:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Ing. Ján Stenchlák
Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca
+421918335063
jan.stenchlak@lesy.sk

Názov predmetu zákazky: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na roky 2019 - 2022
Časť zákazky: 1. Lesnícke služby v ťažbovej činnosti na LOO Ochodnica a Kalinov
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 539 865,34 € bez DPH
Použitý postup zadávania zákazky: Postup pri zadávaní Nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 zákona.
Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania a čísla
týchto oznámení:

Číslo oznámenia

Dátum uverejnenia

Európsky vestník: Ú. v. EÚ/S S176, 13/09/2018, 399145-2018-SK

13.09.2018

Vestník verejného obstarávania: č. 183/2018, 12785 - MSS

14.09.2018

Uchádzač ktorý predložil cenovú ponuku:
P.č.

Uchádzač

Adresa

1.

LES-UK s.r.o

023 02 Krásno nad Kysucou 1682

1

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Európskom vestníku a aj vo vestníku verejného
obstarávania vedeným Úradom pre verejného obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená a dodržaná
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Súťažné podklady boli bez obmedzení verejne prístupné na profile verejného obstarávateľa. Zákazka bola
teda dostupná širokej verejnosti. Proti oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania a súťažným podkladom nebol
uplatnený žiadny revízny postup. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená objektívne, na základe platných
plánovacích cien verejného obstarávateľa. Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli
nediskriminačné (verejný obstarávateľ požadoval len doklady podľa § 32, týkajúce sa osobného postavenia). Predmet
zákazky bol vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe reálnych potrieb realizovania jednotlivých
výkonov (činností). Napriek všetkému vyššie uvedenému, bola verejnému obstarávateľovi predložená len jedna cenová
ponuka.
Uchádzač ktorý predložil cenovú ponuku splnil podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. Ponuka
uchádzača bola predložená v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na základe
doterajších skúseností má prehľad o zozname uchádzačov z hľadiska miestnej príslušnosti, ktorí sú potenciálne schopní
predmet zákazky dodať, pričom v súčasnosti ide o pomerne úzky okruh dodávateľov, vzhľadom na špecifickosť
predmetu zákazky a kapacitné možnosti uchádzačov. Iné subjekty pravdepodobne z dôvodu nedostatočného záujmu
o predmetnú zákazku, cenovú ponuku nepredložili. Verejný obstarávateľ sa na základe skúseností domnieva, že aj pri
zrušení a novom vyhlásení postupu zadávania zákazky na rovnaký predmet zákazky, by sa situácia zopakovala.
Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností, ako aj z dôvodu časovej tiesne v ktorej sa verejný obstarávateľ
nachádza (agrotechnické termíny vyplývajúce zo zákonov (najmä zákon o lesoch)), sa verejný obstarávateľ rozhodol
použitý postup nezrušiť.

osoba poverená verejným obstarávaním

V Čadci dňa 12.11.2018
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