
 

 

Výzva 

k predloženiu cenovej ponuky 

„ Starostlivosť o lesné ekosystémy v NP Poloniny“ 
                          
  

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Stakčín 

       NPPO/270/2022                        Piroš/0577624424       02.08.2022 

1.Identifikácia vyhlasovateľa výzvy: 
 

Názov:   Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne  

Sídlo:   ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín  

Zastúpený:  Ing. Miroslav Buraľ – poverený riaditeľ  

IČO:   54435480  

DIČ:   2121714001  

IČ DPH:  SK2121714001 

E-mail:   poloniny@sopsr.sk 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Piroš 

Telefón:  0903 298 191 

 
 
2.Predmet  výzvy:  

Názov predmetu :  „Služby súvisiace s ťažbou dreva“ 

CPV:                                77211000 - 2  
 
 
3.Opis predmetu , miesto plnenia a  požadované množstvo 
 

Predmetom je starostlivosť o lesné ekosystémy v ochranných obvodoch Havešová – Udava 
a Stužica – Rožok.  Starostlivosť o lesné ekosystémy na účely tejto verejnej obchodnej súťaže 
predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a 
manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na zlepšenie 
stavu lesných biotopov a trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom 
rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, 
životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom 
sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské 
podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy NP 
Poloniny a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych 
okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. 
Predmet zákazky bude realizovaný postupne po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí služieb 
jednotlivými objednávkami, ktorými bude spresnené množstvo, rozsah a špecifikácia plnenia. 
Miesto plnenia bude určené v objednávke a v zákazkovom liste, pričom miesto plnenia bude v 
rámci územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny. 
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V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenových ponúk za jeden alebo viaceré 

výrobné celky (VC) – príloha č. 2.  

    

Vaša ponuka bude slúžiť pre účely stanovenia ceny za poskytnuté služby. 

Zmluvy budú uzatvorené s dodávateľmi/dodávateľom služieb, ktorí predložia najnižšiu cenovú 

ponuku za jednotlivé alebo jednotlivý VC.  

 

4. Spôsob financovania 
Predmet bude financovaný z vlastných zdrojov kupujúceho. Úhrada za dodanú službu sa 

uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, 

ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. Doba splatnosti bude minimálne 30 dní. 

 

5.Požadovaná lehota plnenia predmetu : 
Lehota plnenia predmetu  bude do 31.12.2022. 

 

6.Miesto dodania predmetu : 
Miestom plnenia predmetu sú odvozné miesta Správy NP Poloniny. 

 

7.Ponuka: 
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 
1) Identifikačné údaje uchádzača: (Príloha č. 2 ) - (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 

DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)  

uvedené v návrhu na plnenie kritérií, za zákazku na ktorú sa ponuka predkladá. 

2) Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 1)  že:  

 súhlasí s podmienkami výzvy na predloženie ponuky s pečiatkou a podpisom 

štatutárneho orgánu, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, 

 všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 spĺňa podmienku a má doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať 

službu, 

3) Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2) s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. 

osoby oprávnenej konať za uchádzača. V návrhu na plnenie kritérií uchádzač uvedie 

jednotkovú cenu za požadovaný predmet výzvy ( v EUR bez DPH).  

4) Súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha 3. 

 

8.Miesto a lehota na predkladanie ponuky:  

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne.  

V prípade zaslania poštovou prepravou/doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať – 
Starostlivosť o lesné ekosystémy“. Adresa je uvedená v bode 1 tejto výzvy. 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 10.08.2022. 

 

 



 

 

9.Vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

ktorou je najnižšia cena za VC v EUR bez DPH –  sme platcovia DPH . 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný 

predmet výzvy v EUR bez DPH. 

 
10.Iné 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

obstarávateľ oznámi, že uspel a ktorému obstarávateľ zašle  Zmluvu o poskytnutí služieb. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 

nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

  

V Stakčíne, dňa: 03.08.2022                         

 

       

           Ing. Miroslav Buraľ 

                riaditeľ Správy NP Poloniny  

              so sídlom v Stakčíne 

 

 

 

 

Príloha 1             Vzor vyhlásení   

Príloha 2             Návrh na plnenie kritérií             

Príloha 3             Súhlas so spracovaním osobných údajov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


