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10. 10. 2017 

Vec 

Výzva na podanie súťažného návrhu 

V zmysle vnútropodnikovej smernice o Zadávaní zákaziek na obstarávanie 
tovarov, stavebných prác a služieb zverejňujeme výzvu na podanie súťažného 
návrhu: 
1. Predmet zákazky: "Zemné práce stavebným strojom" 
2. Opis zákazky: Predmetom zákazky sú práce stavebným strojom 

pri zhotovovaní a čistení odvodňovacích priekop, zhotovenia zvážnic, 
sprístupnenia porastov v ťažkom terénne (lesné pozemky) 

3. Miesto dodania: Územie Mestských lesov Košice 
4. Lehota dodania: október, november, december- Rok 2017 
5. Predpokladaný objem prác: do 15 000,- € bez DPH 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Mestské lesy Košice 

a.s. neposkytujú zálohu. Podkladom pre fakturáciu budú dodacie listy, 
potvrdené oprávneným zástupcom objednávatel'a. 

7. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku (prílohu č.1) predložte 
(osobne alebo poštou na adresu spoločnosti do 24.10.2017 do 12:00 hod, 

8. Technické požiadavky na stroj 
a. Min. výkon motora -74 kW 
b. Min. hÍbka podkopu - 5,5 metra 
c. Ovládanie všetkých kolies - krabí chod 

9. Obsah ponuky: 
a. Doklad o oprávnení podnikať (kópia). 
b. Technický preukaz stroja- kópia 
c. Ponúknutú cenu (príloha č . 1) 

1 O. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 
a. Práca rýpadlom - 80 % 
b. Práca búracím kladivom - 15 % 
c. Presun na väčšie vzdialenosti (nad 20 km)- 5% 

11. Spôsob vyhodnotenia: vyhodnotenie ponúkaných cien bude urobené ako 
pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou konkrétneho 
navrhovateľa, prenásobený koeficientom. 

12. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 
vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných 
uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne. 

13. Na základe výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká Mestským lesom Košice a 
s. povinnosť uzavrieť zmluvný vzťah so žiadnym s oslovených dodávateľov. 
Mestské lesy Košice a. s. si vyhradzujú právo výber dodávateľa kedykoľvek, 
aj bez udania dôvodu ~!:u~š::..;.iť""".--

/ S pozdrav~m

príloha č.1- návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha: 



Príloha č.1 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
„Zemné práce stavebným strojom“                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obchodné meno uchádzača:.......................................................................................................... 
 
Adresa sídla uchádzača:................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 Kritérium Návrh uchádzača 
v Euro  bez DPH 

1 Práca rýpadlom - €/Mth  

2 Práca búracím kladivom - €/Mth  

3 Presun na väčšie vzdialenosti (nad 20 km) - €/km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa:.............................. 
       .............................................. 

Meno a podpis osoby 
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