LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
SPRÁVA O ZÁKAZKE
v zmysle § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
a) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Tomáš Čuka, generálny riaditeľ
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
Predmet zákazky:
Vykonanie auditov v certifikačnej schéme FSC na OZ Prešov, OZ Žarnovica a OZ Sobrance na jeden
certifikačný cyklus – 5 rokov. Audity a certifikáty sú riešené samostatne pre jednotlivé odštepné
závody. Predmetom zákazky je vykonanie:
Na OZ Prešov - certifikačného (recertifikačného) auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Žarnovica - predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Na OZ Sobrance - predcertifikačného auditu v počte 1
- certifikačného auditu v počte 1
- dohľadových auditov v počte 4
Hodnota zákazky:
77 400,- EUR bez DPH
b) Použitý postup zadávania zákazky:
Podlimitná zákazka bez eTrhoviska
c) Dátum uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania
číslo tohto oznámenia:
Vestník VO ÚVO č. 94/2021 zo dňa 23.04.2021 pod označením 21025 – WYS.
d) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia
záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov,
Neuplatňuje sa
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia
Neuplatňuje sa
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
Neuplatňuje sa

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a
ich identifikácia, ak sú známi,
Úspešný uchádzač - Dodávateľ
SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice
(IČO: 31 350 810, SK)
Cenová ponuka úspešného uchádzača z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bola najnižšou
ponukou a jedinou ponukou, ktorá je však nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Úspešný
uchádzač zároveň splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Podiel subdodávky úspešného uchádzača:
Neuplatňuje sa
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2.
Neuplatňuje sa
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu
podľa § 135 ods. 1 písm. k).
Neuplatňuje sa
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2.
Neuplatňuje sa
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov
alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému.
Neuplatňuje sa
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie.
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočnila v súlade s § 20 zákona
prostredníctvom elektronických prostriedkov.
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia.
Počas priebehu procesu verejného obstarávania nebol zistený konflikt záujmu.
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov
na účely prípravy postupu verejného obstarávania.
Neuplatňuje sa.
o) Informácia o uzavretí zmluvy
ZMLUVA o vykonaní previerky dokumentácie systému lesného hospodárstva, o vykonaní auditu
pre certifikáciu zhody systému s normou FSC a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu č.
6284/2021/LSR, zverejnená v CRZ 11.06.2021

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2021

