VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Ľubochňa
Sídlo organizácie: Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00315575
Kontaktná osoba: Ing. Peter Dávidík – starosta obce
E-mail: starosta@lubochna.sk
Tel: 0908 929 730
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky „Výrub drevín v k.ú. Ľubochňa“.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 77200000-2
4. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka
5. Miesto dodania: Obec Ľubochňa
6. Termín dodania: do 31. marca 2016
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výrub stromov s následným vyčistením plôch od haluziny, stiahnutie
zrezaných stromov bez haluzia na jedno vopred určené miesto, odvoz haluziny a drevnej hmoty,
zabezpečenie náhradnej výsadby a to všetko na náklady uchádzača. Výrub vykonať v súlade
s Rozhodnutím č. 808/EB1/2015, vydaným Obcou Stankovany v plnom rozsahu.
8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „Súťaž – neotvárať“
- heslo: „Výrub stromov“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
- poštou alebo osobne
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 09.03. 2016 o 15,00 hod.
10. Vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok s ponukami:
Miesto: v sídle verejného obstarávateľa
Dátum otvárania ponúk : dňa 09.03. 2016 o 16,00 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže
svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným
dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaná cena zákazky je: nie je stanovená.
Hodnotená bude len celková cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny
po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude
obsahovať najnižšiu celkovú cenu s DPH.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná,
vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
11. Podmienky účasti:
11.1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – (s predmetom činnosti súvisiacim
na zabezpečenie požadovanej služby) napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného
registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zák. č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač
predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
11.2. Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zákazky- Spôsobilosť na výrub
stromov. Pri predložení ponuky uchádzač predloží neoverenú fotokópiu dokladu.
12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Uzavretie objednávky len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom bude presne
vyšpecifikovaný rozsah a kvalita dodania služby.
13. Obsah ponuky:
- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá
musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou
kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie služby
uvedenej v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať
musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva)
14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky
náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti so zabezpečením služby (napr. priamy materiál,
priame mzdy, dopravu, zisk, atď.).
Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie
Rozhodnutia Obce Stankovany.
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia
ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému
uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí
pred vystavením objednávky verejným obstarávateľom predložiť originál dokladu alebo jeho
úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku s uchádzačom umiestneným ako
druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k
dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ
vystaviť objednávku s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí. Všetky náklady
uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej
výške.

Obhliadka: Obhliadka sa uskutoční dňa 04.03. 2016. Uchádzači sa skontaktujú so starostom obce
Ing. Petrom Dávidíkom, tel. 0908 929 730, e-mail: starosta@lubochna.sk, zraz účastníkov bude o
13,00 hod. pred Obecným úradom Ľubochňa, Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1,034 91 Ľubochňa.
17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- bola predložená len jedna ponuka.
18. Prílohy:
Č. 1 – Rozhodnutie č. 808/EB1/2015
Ing. Peter Dávidik
Starosta obce

Príloha č.1

OBEC STANKOVANY, Stankovany 133, 034 92 Stankovany
Č. j. 808/EB1/2015

V Stankovanoch,15.12.2015

ROZHODNUTIE
Obec Stankovany, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len
„správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti Obce Ľubochňa, Nám.
akad. Ľ. Nováka 143 /1, 034 91 Ľubochňa zo dňa 19.11.2015 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1
zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
pre žiadateľov
Obec Ľubochňa, nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
súhlas
na výrub 18 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 695/1, 695/16, 687, 922, 930,
470/4, 535/3, 501 v intraviláne obce v k.ú. Ľubochňa
Jedná sa o dreviny :
Por. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Druh stromu
Duglaska Tisoloistá
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Jaseň štíhli
Lipa veľkolistá
Lipa veľkolistá
Borovica
Borovica
Borovica

Obvod vo výške 130 cm
132 cm
167 cm
198 cm
167 cm
180 cm
206 cm
182 cm
135 cm
175 cm
183 cm
144cm
179 cm
206 cm
280 cm
160 cm
230 cm
108 cm
107 cm

Podľa § 82 ods. 12 zákona správny orgán určuje nasledovné p o d m i e n k y vykonávania
výrubu : napr.

1. Výrub stromov je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho
obdobia a vegetačného pokoja v termíne od 01.10. do 31.03.2016 a to len u drevín, ktoré boli
na kmeni a koreňovom nábehu označené nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky.
2. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné stromy, ktoré rastú v bezprostrednej blízkosti.
3. Drevná hmota po výrube bude využitá, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.
4. Výrub bude realizovaný len na uvedenej parcele, ktorej hranice sú v teréne vymedzené po jej
okrajoch drevenými kolami, ktoré sú na ich vrchole cca 0,5 m nad rastlým terénom
zvýraznené červenou farbou podľa geometrického plánu.
V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi p o v i n n o s ť :
Zrealizovať náhradnú výsadbu stromoradie pri komunikácii vedúcej pri ľavom brehu
Ľubochnianky z hlohu obyčajného. Na výsadbu je potrebné použiť vzrastné sadenice s výškou
kmeňa min. 2,5m a zabezpečiť starostlivosť po výsadbe., ktoré budú vysadené na pozemku
KN-C č. 695/1, 695/16, 687, 922, 930, 470/4, 535/3, 501 v intraviláne obce v k.ú. Ľubochňa
v jarnom období v termíne do 30.04.2016. Náhradná výsadba bude zrealizovaná najneskôr do 1
roka po výrube. V prípade odumretia náhradnej výsadby je žiadateľ povinný vykonať opakovanú
náhradnú výsadbu.
Odôvodnen i e:
Žiadatelia Obec Ľubochňa, nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa požiadali dňa
19.11.2015 Obec Stankovany o udelenie súhlasu na výrub 18 ks stromov, rastúcich na pozemku
KN-C parc. č. 695/1, 695/16, 687, 922, 930, 470/4, 535/3, 501 v k.ú. Ľubochňa.
Žiadosť bola odôvodnená tým, že stromy majú výrazne zhoršený stav.
Na základe podaného návrhu správny orgán listom zo dňa 09.12.2015 oznámil začatie
konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Pri miestnej obhliadke dňa 14.12.2015 boli posúdené dôvody výrubu požadovaných
stromov, bol spresnený druh drevín a boli premerané obvody kmeňov. Jedná sa o dreviny druhu
Duglaska tisolistá ( Pseudotsuga menziesii ), Lipa veľkolistá ( Tilia platyphylllos ), Jaseň štíhli (Fraxinus
excesior), Borovica (Pinus sylvestris).

Výrub drevín v uvedenej lokalite pri dodržaní podmienok nie je zásahom, ktorý môže
spôsobiť podstatné zmeny vo funkcii a diverzite ekosystémov na území TANAP-u.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15
dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny
orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný
úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho
súdneho poriadku.

Rudolf B a l e j a
starosta obce
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Obec Ľubochňa, nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 03491 Ľubochňa

