LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Výzva na predkladanie ponúk
ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

organizačná zložka OZ Šariš

Sídlo organizačnej zložky:

Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

Právne zastúpený:

Ing. Ján Andráš – poverený vedúci organizačnej zložky OZ Šariš

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Štát:

Slovensko

2.

Názov predmetu zákazky: Založenie semenného sadu Stebník pre dreviny javor horský a jaseň
štíhly – oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3 o
výmere 1,05 ha v k. ú. Stebník

3. Slovník spoločného slovníka obstarávania (CPV):
3.1 Hlavný slovník: 45000000-7
3.2 Doplnkový slovník: 77200000-2
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je založenie semenného sadu Stebník pre dreviny javor horský a jaseň štíhly –
oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3 o výmere 1,05 ha
v k. ú. Stebník
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Hodnota: 21 380,20 EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Šariš, LS
Bardejov, kú. Stebník.
7. Typ zmluvného vzťahu a splatnosť daňového dokladu:
7.1 Zmluvný vzťah uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov.
7.2 Splatnosť plnenia za dodanie predmetu zákazky je 30 dní od doručenia daňového dokladu spolu s
podpísaným (dodacím listom/preberacím protokolom).
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
8.1 Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
8.2 Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňovýc h
dokladov.
8.3 Verejný obstarávateľ prehlasuje, že je platcom DPH.
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9. Trvanie zákazky:
9.1 Termín dodania predmetu zákazky: do 15.11.2022 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp.
doručenia objednávky dodávateľovi zo strany objednávateľa.
9.2 Nadobudnutie platnosti a účinnosti zmluvy:
a) Zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejne ní
v zmysle platnej legislatívy.
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
10.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na
celý predmet zákazky.
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
11.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmet u
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
12.1 Obhliadka miesta plnenia nie je potrebná a verejný obstarávateľ ju neorganizuje.
13. Spôsob stanovenia ceny:
13.1 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov v spojení s Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v EUR (€, EUR).
13.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu podľa bodu 3
a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, je povinný upozorniť v ponuke.
Podľa § 69 ods. 2 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpis ov
je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11
(Smernica Rady 2006/112/ES - tzv. „reverse charge“ mechanizmus).
13.3 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
13.4 Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v eurách (EUR) za celý
predmet zákazky.
13.5 Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH
b) sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €
c) navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
14. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi:
14.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi
verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v
ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto
dokumentoch.
14.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle
§ 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS JOSEPHINE. Tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami, resp. uchádzačmi.
14.3 IS JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných zákaziek. IS JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com .
14.4 Na bezproblémové používanie IS JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaný c h
internetových prehliadačov:
a) Firefox verzia 13.0 a vyššia
b) Google Chrome
c) Microsoft Edge.
14.5 Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v IS JOSEPHINE považuje okamih jej
odoslania v IS JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
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14.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke
existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie - zásielky, správy .
Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácii s verejným obstarávateľom.
14.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy
a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doruč enú
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v IS JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou
systému.
14.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách
týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo
„ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované
záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
14.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k
súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto
všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti
zákazky v systéme JOSEPHINE.
15. Využitie subdodávateľov
15.1 Uchádzač môže zabezpečiť realizáciu časti plnenia alebo vybraných častí plnenia prostredníct vom
tretích osôb. Subdodávateľ aj dodávateľ zodpovedajú verejnému obstarávateľovi za zrealizovanie
zákazky spoločne.
15.2 Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s dodávateľom písomnú
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba,
právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje st avebné
práce alebo poskytuje službu.
15.3 Pri využití subdodávateľov sa bude postupovať v súlade s § 41 ZVO.
15.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:
a) uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaný m
subdodávateľom,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32, ods. 1, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky
alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
15.5 Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby s dostatočným časovým predstihom
pred uzatvorením zmluvného vzťahu, ale najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvného vzťahu predložil
verejnému obstarávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením ich
identifikačných údajov, predmetu subdodávky alebo údajov o osobe oprávnenej konať za každého
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
15.6 Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť
subdodávateľom, aby najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo pri nahlásení zmeny
subdodávateľa bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
v súlade s § 11, ods. 1 ZVO.
15.7 Úspešný uchádzač je povinný nahlásiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej
dôjde v priebehu platnosti zmluvného vzťahu. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. f) ZVO, k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
15.8 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné:
a) subdodávateľ musí byť odsúhlasený verejným obstarávateľom.
16. Podmienky zrušenia verejného obstarávania
16.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť zadávanie zákazky podľa ustanovení ZVO. Verejný obstarávat eľ
si vyhradzuje právo zákazku zrušiť v zmysle § 57 ZVO.
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16.2 V prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky obstarávateľ bezodkladne upovedomí
všetkých uchádzačov alebo záujemcov o danej skutočnosti.
17. Náklady na ponuku
17.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
17.2 Nezaradenie záujemcov medzi uchádzačov pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
18. Protikorupčná politika verejného obstarávateľa
18.1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérst va
proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 a v súlade
s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárst va a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavk o vej
organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „Protikorupčný program“) .
18.2 Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik sú
zverejnené na internetovej stránke www.lesy.sk/lesy/o-nas/protikorupcny-program/.
18.3 V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ upozorňuje
na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:
a) Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverný m
spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania
úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.
b) Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere
alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo
porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérst va
proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred
odvetnými opatreniami.
c) Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo
narušenie protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi
pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel:
tel. č. : +421/ (0)48/4344 258
e-mail: korupcia@lesy.sk
d) Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu
vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas
pracovných dni od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.
19. Jazyk ponuky
19.1 Doklady, ktoré sú obsahom ponuky uchádzačov a ktoré sú predložené v cudzom jazyku, musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do
slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do
slovenského jazyka).
20. Obsah ponuky
20.1 Uchádzač predkladá ponuku elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE.
20.2 Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:
a) Vyplnený, podpísaný Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1 tejto výzvy)
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú uvedené v bode 28 tejto výzvy
c) Vyplnené, podpísané Čestné vyhlásenie (príloha č. 2 )
d) Vyplnený, podpísaný Podrobný rozpočet položiek
e) Návrh zmluvy - podpísaný
Predloženie podpísaného návrhu zmluvy sa považuje za vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s
podmienkami určenými verejným obstarávateľom.
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20.3 Ponuka bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny
súťažných podkladov, ktoré neboli predmetom dodatkov vydaných verejným obstarávateľom,
alebo bude obsahovať podmieňované plnenie zo strany uchádzača.
21. Predloženie ponuky
21.1 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predlož í
viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na
ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie
ponúk.
21.2 Registrácia
a) Uchádzač má možnosť sa registrovať do IS JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou
občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
b) Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom.
c) Registrovaný uchádzač si po prihlásení do IS JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní
vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk,
ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
21.3 Elektronické ponuky - podávanie ponúk
a) Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka
je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do IS JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
b) Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaný c h
dokladov a dokumentov v IS JOSEPHINE umiestnenom na webovej adres e
https://josephine.proebiz.com/.
c) V predloženej ponuke prostredníctvom IS JOSEPHINE musia byť pripojené požadované
naskenované doklady (odporúčaný formát je „*.pdf“) a vyplnenie položkového elektronického
formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií.
d) Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a
vložená do IS JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez
DPH (pri vkladaní do systému IS JOSEPHINE označená ako „Jednotková/ celková cena
(kritérium hodnotenia)“).
e) Po úspešnom nahraní ponuky do IS JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
f) Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
g) Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím
na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
21.4 Verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť
vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca,
uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republik a
alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k
verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej
republike. Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil
subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak
má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republik a
alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k
verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej
republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí postupovať podľa prvej a druhej vety, ak
ide o záujemcu, uchádzača, skupinu dodávateľov, subdodávateľa alebo inú osobu so sídlom v
treťom štáte, alebo o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
nariadením. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje úrad v súčinnosti s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom
sídle úradu.
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22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky len v IS JOSEPHINE, a to v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá je do 03.10.2022 do 08:00 hod.
22.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
23. Otváranie ponúk
23.1 Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických žiadostí, sa uskutoční elektronicky
prostredníctvom IS JOSEPHINE, a to sprístupnením obsahu ponuky osobe zodpovednej za
vyhodnotenie, po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.
23.2
Lehota otvárania ponúk je 03.10.2022 o 09:00 hod.
24. Vyhodnotenie ponúk
24.1 V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 ZVO.
Vzhľadom k tomu, že elektronická aukcia sa neuskutoční, verejný obstarávateľ rozhodol, že
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splneni a požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe k ritéria na vyhodnotenie
ponúk.
24.2 Na základe predložených kritérií na vyhodnotenie ponúk budú ponuky zoradené vzostupne
(predbežné poradie) a vyhodnocovať sa bude ponuka uchádzača na prvom mieste v poradí.
24.3 V prípade pochybností overí osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk správnosť informácií a
dôkazov, ktoré uchádzači poskytli.
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
25.1 Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa umiestnil
prvý v poradí. Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované
postupy uvedené v § 40 a § 152, ods. 4 ZVO.
25.2 Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného
rozhrania IS JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predloženýc h
dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti.
26. Elektronická aukcia
26.1 Elektronická aukcia sa nepoužije.
27. Vysvetľovanie ponuky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
27.1 Ak osoba zodpovedná za vyhodnotenie identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciác h
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne, elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE ,
požiada o vysvetlenie ponuky, a ak je potrebné, aj o predloženie dôkazov.
27.2 Vysvetlením ponuky nesmie dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
27.3 Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe,
komisia písomne, elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE, požiada uchádzača o vysvetlenie
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
28. Podmienky účasti
28.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač
nasledovne preukázať:
Podmienka účasti
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na
sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči

Spôsob preukázania
Uchádzač predloží potvrdenie zo
Sociálnej poisťovne a všetkých
zdravotných poisťovní nie staršie ako
tri mesiace.

Uchádzač predloží potvrdenie
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daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

miestne príslušného daňového úradu
a miestne príslušného colného úradu
nie staršie ako tri mesiace.
Uchádzač predloží doklad o
oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie
v prílohe č. 2 výzvy.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
uchádzača.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť
v splátkach.
Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b),
písm. c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačnýc h
systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. f)
ZVO.
28.2 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 (Ekonomické a finančné postavenie)
ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať:
Podmienka účasti
a) Neuplatňuje sa

Spôsob preukázania
---

28.3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobil osť)
ZVO musí uchádzač preukázať:
Podmienka účasti
a) § .... ZVO

Spôsob preukázania
výber podľa ZVO

28.4 Uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preuk ázať, že pri
plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa
druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
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písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním,
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods. 1 písm. g)
ZVO, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ môže u osoby,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
28.5 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že písomná spoločná Zmluva uzavretá s Inou osobou v zmysle
§ 34 ods. 3 ZVO, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť, mus í
byť súčasťou ponuky uchádzača.
29. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
29.1 Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
„Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“
29.2 Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy .
Podkladom pre vyplnenie je príloha č. 3: Podrobný rozpočet položiek.
29.3 Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH. Poradie sa
uplatní úmerne na ďalších uchádzačov.
29.4 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk,
ktoré súvisia s predmetom zákazky a sú uvedené vyššie, s cieľom určiť pre neho ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku
29.5 V prípade rovnosti ponúk, t. j. ak dôjde k situácii, že najnižšia celková cena za celý predmet zákazky
v EUR bez DPH bude u viacerých uchádzačov zhodná, verejný obstarávateľ pri vyhodnot ení
použije určitú položku rozpočtu.
30. Vylúčenie uchádzača
30.1 Verejný obstarávateľ v prípade
ustanovenia § 40 a § 53 ZVO.

vylúčenia ponuky uchádzača bude postupovať

v zmysle

31. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
31.1 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55, ods. 1
ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka
bezodkladne písomne, prostredníctvom IS JOSEPHINE, oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom
výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Dotknutým uchádzačom je uchádzač,
ktorého ponuka sa vyhodnocovala a vylúčený uchádzač. Úspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi
oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
32. Uzavretie zmluvy
32.1 Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bude zmluva
uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti a
predložil cenovú ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky.
32.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s:
a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora,
c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je:
 prezident Slovenskej republiky,
 člen vlády,
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vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
verejný ochranca práv,
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 štátny tajomník,
 generálny tajomník služobného úradu,
 prednosta okresného úradu,
 primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta
alebo primátor okresného mesta, alebo
 predseda vyššieho územného celku,
d) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov
verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).
33. Zoznam príloh:
a) Príloha č. 1:
b) Príloha č. 2:
c) Príloha č. 3:
d) Príloha č. 4:

Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie uchádzača
Podrobný rozpočet položiek (ak je relevantný)
Zmluva (ak je relevantná)
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY
SR“)

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

organizačná zložka OZ Šariš

Sídlo organizačnej zložky:

Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov

Právne zastúpený:

Ing. Ján Andráš – poverený vedúci organizačnej zložky OZ
Šariš

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene
spoločnosti:
Meno a priezvisko kontaktnej
osoby:
Telefón a e-mail kontaktnej osoby:
Názov zákazky: Oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3
o výmere 1,05 ha v k. ú. Stebník
Kritérium č. 1: „Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“
Celková cena v
EUR bez DPH

Výška DPH (20%)

Celková cena v
EUR s DPH

Cena za celý predmet zákazky

V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Čestné vyhlásenie uchádzača
Identifikácia uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
Meno a priezvisko osoby:
oprávnenej konať v mene spoločnosti:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-

nie som v konflikte záujmov a nemám nijaké spojenie na ostatných uchádzačov zúčastnených
v tomto zadávaní predmetnej zákazky,

-

nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli
viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,

-

neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,

-

budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania.

-

súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk.

na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať
subdodávatelia: áno / nie 3, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa 32 ods. 1, písm. b),
písm. c), písm. e) a písm. f) ZVO.
Obchodné meno a
IČO
Predmet
Objem predpokladaných
adresa subdodávateľa
subdodávateľa
subdodávok
subdodávok v EUR bez DPH

SPOLU
Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivý c h
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

V ..................................., dňa ...................
..................................
meno a podpis osoby
oprávnenej konať za uchádzača

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Príloha č. 3 - Podrobný rozpočet položiek (ak je relevantný)

Podrobný rozpočet položiek (ak je relevantný)
Tvorí samostatnú prílohu vo formáte *.xlsx.
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Príloha č. 4 - Obchodné podmienky (návrh Zmluvy s prílohami)

Zmluva (ak je relevantná)
Tvorí samostatnú prílohu vo formáte *.docx.

