Vyhlasovateľ:

Lesy mesta Podolínec s.r.o.
Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

Predmet súťaže:
V súlade s platným plánom hospodárskych opatrení pre LC Mestské lesy Podolínec, LO-02 Javor,
JPRL podľa tabuľky, je predmetom súťaže odpredaj drevnej hmoty na pni v JPRL podľa tabuľky
v odhadovanom objeme 1070 m3.
Informácie o JPRL a drevnej hmote, druhu ťažby a hosp. spôsobe:
V poraste ťažba nie je vyznačená. Jedná sa o výchovné ťažby do 50 rokov. Vyhlasovateľ dôrazne
odporúča obhliadku predmetu predaja.
Súťažné návrhy ceny navrhuje uchádzač za dielec (JPRL) jednotlivo, pričom uchádzač nemusí
navrhnúť cenovú ponuku na všetky dielce (JPRL).
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Časový priebeh obchodnej verejnej súťaže:
Etapa súťaže
Termín
_______________________________________________________________________________
-

Obhliadka ponúkaného predmetu predaja

-

predkladanie súťažných návrhov

-

kontrola zloženia finančnej zábezpeky a otváranie

03.03.2020 – 13.03.2020
v pracovných dňoch, v čase
od 08:00 hod. do 12:00 hod.
do 16.03.2020 do 09:30 hod.

obálok s ponukami

16.03.2020 o 9:30 hod

-

oznámenie o výsledku vyhodnotenia

16.03.2020 po 9:30 hod

-

uzatváranie zmlúv

od 16.03.2020 do 19.03.2020

Spôsob podávania súťažných návrhov:
Súťažné návrhy sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, návrhy musia byť verifikované
podpisom uchádzača. Návrh musí obsahovať identifikáciu uchádzača(obch. meno, adresa, IČO),
dátum a v návrhu musí byť stanovená ponúkaná cena za 1 m3 drevnej hmoty na pni bez ohľadu na
drevinu alebo kvalitu- vložiť do obálky. Súťažné návrhy ceny navrhuje uchádzač za dielec (JPRL)
jednotlivo, pričom uchádzač nemusí navrhnúť cenovú ponuku na všetky dielce (JPRL).
Obálka musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu a musí byť označená: "Súťaž, predaj
na pni LO Javor, NEOTVÁRAŤ", s uvedením adresy odosielateľa.
Obálky, ktoré prídu po stanovenom časovom limite, na ktorých nebude uvedená adresa odosielateľa,
nebudú zaradené do súťaže. Zo súťaže budú vylúčené aj návrhy, ktoré nebudú viazané finančnou
zábezpekou.
Súťažné návrhy možno doručiť doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu vyhlasovateľa.
Ponuka je viazaná finančnou zábezpekou vo výške 5% z ceny zákazky, ktorú uchádzač zloží
v hotovosti do pokladne vyhlasovateľa, alebo na účet Lesy mesta Podolínec s.r.o., bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, číslo účtu :
SK97 0200 0000 0036 8058 0654, BIC:
SUBASKBX, VS: IČO, Správa pre prijímateľa: OVS Javor.
Uchádzač pri odovzdávaní súťažných návrhov uvedie spôsob vrátenia finančnej zábezpeky a poskytne
identifikačné údaje pre jej vrátenie : bankové spojenie, číslo účtu.
Finančná zábezpeka prepadne v prospech Lesy mesta Podolínec s.r.o. ak uchádzač, ktorý uspeje
v súťaži odstúpi od svojej ponuky, resp. odmietne uzavrieť zmluvu do dátumu uvedenom v tejto
výzve .

Zábezpeka bude uchádzačovi vrátená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
Uchádzač je povinný preukázať zloženie finančnej zábezpeky do 16.03.2020 do 9:30 hod
(výpis z účtu, potvrdenie o prijatí hotovosti).
Úhrada nákladov v obchodnej verejnej súťaži:
Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej
súťaži.
Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.
2. Zmeniť podmienky OVS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená
spôsobom, ako je vyhlásená táto OVS (internet www.lmp.sk).
3. V prípade chýbajúcich alebo neaktuálnych súčastí ponuky môže vyhlasovateľ vyzvať
uchádzača na ich doplnenie alebo aktualizáciu.
4. V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú
verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú.
5. Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za 1 m3, pri
dodržaní podmienok účasti OVS.
Spôsob vyhlásenia výsledkov OVS:
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho návrh prijíma najrýchlejšou dostupnou
možnosťou do konca nasledujúceho pracovného dňa po otváraní obálok. Z toho dôvodu je potrebné
v návrhoch uviesť číslo telefónu, prípadne e-mailovú adresu. Ak oslovený uchádzač najneskoršie do
3 dní od prevzatia oznámenia o prijatí návrhu neoznámi, že akceptuje podmienky súťaže a neuzavrie
kúpnu zmluvu, vyhlasovateľ začne jednanie s účastníkom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v
poradí.
Výsledky OVS zverejní vyhlasovateľ na internete www.lmp.sk .

Ďalšie súťažné podmienky:
Uchádzač musí mať príslušné podnikateľské oprávnenie na výkon nasledovnej činnosti: kúpa tovaru
na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod), použiteľný na právne úkony, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, a ktorý
predloží pred podpisom zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky nebude z uchádzačom zmluva
uzatvorená a vyhlasovateľ zmluvu uzavrie s uchádzačom druhým v poradí.
Odovzdaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami návrhu kúpnej zmluvy,
osobitne bodu IV. Platobné podmienky, bodu V. Úrok z omeškania a zmluvné pokuty, bodu VI.
Osobitné podmienky kúpnej zmluvy a so Všeobecne záväznými podmienkami pre výkon lesníckych
činností na pracoviskách Lesy mesta Podolínec s.r.o..

Harmonogram prehliadky predmetu predaja:
Obhliadku je možné dohodnúť na nižšie uvedených kontaktoch
Konateľ Lesy mesta Podolínec s.r.o.

Ing. Pavel Homola

0903 789 288

Lesník LO Javor

Ing. Samuel Pajer

0903 789 287

Miesto prehliadky:
Zraz záujemcov je v kancelárii Lesy mesta Podolínec s.r.o. každý deň o 07:30 hod, prípadne je
možné dohodnúť individuálne podmienky obhliadky.

Otváranie obálok s ponukami:
-

16.03.2020, kancelária riaditeľa Lesy mesta Podolínec o 9:30
pri rovnosti návrhov budú uchádzači vyzvaní na podanie ďalších záväzných návrhov (v
obálke).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmien. Zmeny budú zverejnené na webovom sídle predávajúceho
( www.lmp.sk ).

V Podolínci, 02.03.2020

