
 
 
Zverejnenie 
 
 
 
 
 

Vec 

  
 

16.7. 2019 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Ťažbová činnosť  

1. Miesto  a termín poskytnutia služby: 
a. Polesie Kojšov  
b. Termín poskytnutia služby: 2019, 2020 
c. Konkrétny časový postup bude  spresnený podľa požiadaviek spoločnosti 
d. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, v prípade nedodržania časového plnenia 

postupu prác, spôsobeného nedostatočnými kapacitami dodávateľov, 
zmeniť výsledok tejto súťaže. 

e. Záujemca má právo na individuálnu terénu obhliadku predmetu súťaže. 
Termín obhliadky si dohodne  na príslušnom polesí. 

f. Obstarávateľ  poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov a mapové 
podklady 

 
2. Podmienky poskytnutia služby: 

a. obstarávateľ požaduje predloženie  cenového návrhu v € bez DPH na 
JPRL podľa prílohy č.1 a č.2  
b. Mestské lesy Košice a.s. si vyhradzujú právo pozmeniť objem ponúkaných 
výkonov, určiť poradie ich  vykonávania v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo 
zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky. 
c. Podmienkou poskytnutia služby je dodržanie požadovaného 
technologického postupu (UKT, ŠLKT, kôň, vývozná súprava, lanovka, 
harvestor, čelná nakladač...) 
 

3. Podmienky účasti uchádzačov  
a. Kópia výpisu z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra 

z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie 
b. Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti  obsluhovať stroje (pilčícky preukaz, 

......) – predkladá sa pred podpisom zmluvy 
c. Čestné prehlásenie, podľa prílohy č.2 
d. Cenová ponuka, podľa prílohy č.1 a č.2 

 
4. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:  

a. V uzavretej obálke s označeným heslom: „Ťažba  2019, 2020“ 
b. Termín predloženia:  do 23 .7.2019  do 1200 hod. 
c. adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Južna trieda 11, 040 01 Košice. 
d. Jeden uchádzač môže predložiť na jeden JPRL len jeden návrh 
e. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ 

svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. 
f. Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie 

uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú 
vrátené späť navrhovateľovi. 



5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
a. Hodnotené budú len ponuky, ktoré spĺňajú podmienky v bodoch 3 a 4 
b. Kritériami pre hodnotenie návrhov 

i. cena práce – vyhodnotenie ponúkaných cien za JPRL bude urobené 
ako pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou 
konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koef. 70 (max. možný počet 
bodov bude 70) 
ii. referencie – (max. možný počet bodov bude 20) 
iii. technické vybavenie - (max. možný počet bodov bude 10) 
 

6. Vyhodnotenie ponúk 
a. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných 

hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne. 

b. Cenová ponuka, ktorej najvýhodnejšia navrhovaná cena na JPRL je vyššia 
ako cena predpokladaná sa neprijíma a cena sa stanovuje dohodou, 
pričom dohodnutá cena musí byť nižšia ako cena navrhovaná   

c. V prípade úspešnosti jedného uchádzača na väčší objem t.j. ako sú jeho 
výrobné a technické kapacity si spoločnosť vyhradzuje právo podľa potreby 
znížiť víťazovi počet JPRL. Ostatné JPRL sa ponúknu uchádzačovi, ktorý 
sa umiestnil na druhom mieste, za dodržania podmienky, že navrhovaná 
cena na JPRL je nižšia ako predpokladaná cena, inak sa cena stanovuje 
dohodou, pričom dohodnutá cena musí byť nižšia ako cena navrhovaná 

 
7. Mestské lesy Košice a.s. si vyhradzujú právo pozmeniť objem ponúkaných 
výkonov, určiť poradie ich  vykonávania v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo 
zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky. 
 
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, 
resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh.  
 
9. 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 zrušiť. 
 
10. Na predkladanie ponúk, ich vyhodnocovanie a na iné vzťahy s tým súvisiace sa 
nebudú  vzťahovať ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
  S pozdravom 


