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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA DODÁVKU SLUŽIEB 
(HARVESTEROVÁ ŤAŽBA ZA ÚČELOM VÝCHOVY V PORASTOCH DO 50 ROKOV) 

1. VYHLASOVATEĽ 

 

 Názov  Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 
 Adresa sídla: Ul. Hrdinov 43, 038 61 Martin, SR 
 IČO: 14 225 557 
 DIČ: 2020432326 
 Zastúpený: Ing. Vladimír Švehla - predseda 
 Zapísaný: OÚ Martin, Odbor pozemkový a lesný 
 Tel. kontakt: +421 43 / 423 73 29 

 
Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov a podkladov uvedených vo výzve: 

Ing. Igor Blihár       /       +421 904 806 488       /       lesy@urbarmt.sk 
 

2. NÁZOV A POPIS OBSTARÁVANEJ SLUŽBY (PREDMETU VÝBEROVÉHO KONANIA) 
NÁZOV: Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 
50 rokov za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa 
na poraste. 
POPIS:  Ťažba dreva na lesných porastoch predrubného veku s využitím viacoperačného 
stroja (harvestera) s prvotným vykonaním rozčlenenia porastu na pracovné polia 
a sprístupneným pomocou technologických liniek. Ťažbový proces za účelom výchovy 
začína  vyhľadaním stromu určeného ku stínke, uchopeniu územku kmeňa stromu do 
stínacej hlavice a vykonaniu smerovej stínky stromu, odvetvenia konárov a ich uloženia 
na dohodnuté miesto, manipulácie surového kmeňa na sortimenty podľa zadania. Ďalším 
strojom (forwarder) naloženie hotových sortimentov na vývoznom mieste na seba, 
približovanie a sústredenie sortimentov na určené OM, vytriedenie a uloženie sortimentov 
do hromád. Šírka technologických liniek je limitované v maximálnej šírke 3m. Minimálna 
šírka pracovného poľa je 20m. 
 
Priemerné údaje požadovaného rozsahu zákazky: 
- predpokladané množstvo ťažby 2.367 m3 
- vek porastov je od 20 do 50 rokov  
- podľa druhu ťažby sa jedná o výchovnú úmyselnú do 50 rokov  
- sklon porastu pre približovanie je od 0% do 30% 
- zastúpenie ihličnatých drevín v poraste min.50 %  

Pozn.: Priemerné údaje sú váženým aritmetickým priemerom parametrov porastov určených k ťažbe. 

 
Uchádzač má pravo na individuálnu terénnu obhliadku predmetu výberového konania. 
Termín obhliadky si dohodne telefonicky alebo osobne s horeuvedenou kontaktnou 
osobou. Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov a mapové podklady. 
Obhliadku je možné vykonať v pracovný deň v termíne od 28.11.2022 do 9.12.2022.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  jednotlivo zmeniť objem ponúkaných prác a porastov, 
určiť harmonogram vykonávania prác v jednotlivých porastoch, prerušiť alebo zrušiť 
práce, hlavne z dôvodu BOZP, PO a v prípade ohrozenia znečistenia ropnými látkymi 
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vodohospodárskych zdrojov pri práci a poškodenia lesných porastov a pozemkov. 
V prípade vážnych porušení podmienok vykonania služby si vyhlasovateľ vyhradzuje 
právo jednostranne odstúpiť od zmluvy na výkon služby.  
Vyhlasovateľ požaduje komplexnú dodávku služby na celý objem ponúkaných prác. 
Vyhlasovateľ ponúka možnosť opcie na realizovanie objemu služby nad rámec uvedeného 
vo výberovom konaní pre uvedenú technológiu dodávateľa podľa cenníka podaného do 
výberového konania.  
 

3. MIESTO A TERMÍN  DODANIA SLUŽBY  
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 
LHC Martinské Hole. 
Lesnícky úsek č. 1 a 2. 
Lesné porasty v predrubnom veku s minimálne 50% zastúpením ihličnatých drevín. 
Termín realizácie služby: 15.1.2023 – 31.5.2023. 
 

4. OBSAH PONUKY 
4.1. Identifikačné údaje uchádzača (uchádzač použije tlačivo príloha č.1) 
4.2. Cenová ponuka  
- Cenník ponúkanej služby, vyjadrený v € bez DPH na 1m3 vyťaženej drevnej hmoty, 

odvetvenej, zmanipulovanej podľa zadanej sortimentácie, vyvezenej a sústredenej na 
OM podľa skupín priemernej objemovosti dreva a vývoznej vzdialenosti (uchádzač 
použije tlačivo Príloha č.2) 

4.3  Splnenie technických podmienok predmetu obstarávania – popis strojového 
„technologického“ vybavenia, ktoré uchádzač plánuje využiť pre plnenie predmetu 
zákazky, a spĺňajú podmienky na dodanie predmetu výberového konania v celkovom 
rozsahu. V prípade, že uchádzač plánuje využiť služby subdodávateľa na plnenie 
predmetu výberového konania, navrhovateľ požaduje doložiť písomný doklad (napr. 
zmluvu o dodaní služieb a pod.), že disponuje takouto kapacitou, pričom dodávateľ je 
taktiež povinný splniť všetky podmienky uvedené v tejto výzve. Uchádzač použije tlačivo 
Príloha č.4. 

4.4.   Doklady: 

a)   Doklad o oprávnení podnikať a dodávať predmetnú službu (výpis z obchodného 
registra, výpis zo živnostenského registra, prípadne iné relevantné oprávnenie). 

b)      Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii, 

c)   Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je dlžníkom voči Daňovému úradu, Sociálnej 
poisťovni a zdravotným poisťovniam. 

d)    Čestné prehlásenie, že voči uchádzačovi nie je vedená exekúcia. 
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Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, 
môže doklady uvedené v v tomto odseku v bodoch a), b) a c) nahradiť potvrdením 
o zápise v zozname. Uchádzač použije tlačivo Príloha č.3. 

 

4.5.   Referencie 

Písomné referencie odberateľov s popisom a objemom vykonaných prác obdobného alebo 
rovnakého charakteru ako predmet výberového konania (príloha č.5). 

 

5. VYHOTOVENIE, TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK    
Miesto na predkladanie ponuky: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo 
                                                     Ul. Hrdinov SNP 43, 038 61 Martin, SR  
                                                     Kancelária č. 202 (1.poschodie) 
Termín na prekladanie ponuky uchádzača je 14.12.2022 do 14:00hod., pričom je 
rozhodujúci dátum a čas doručenia obálky s ponukou na vyššie uvedenú adresu.  
Spôsob predloženia ponuky je osobne v sídle vyhlasovateľa alebo poštou. 
Všetky výdavky spojené s s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač na svoje 
náklady bez nároku voči vyhlasovateľovi. 
 

6. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
Lehota viazanosti ponuky je do 31.05.2023. Počas tejto doby je uchádzač viazaný svojou 
ponukou. 
 

7. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
Kritéria: 
1. Cena v € bez DPH  (80 bodov) vyhodnotená ako vážený aritmetický priemer 

z predpokladaných parametrov ťažby ponúkanej vo výberovom konaní. 
2. Splnenie technických podmienok dodania služby (10 bodov)  
3. Referencie (10 bodov) 

Pravidlá uplatnenia pri vyhodnotení kritérií: 

- Maximálny počet bodov sa pridelí najlepšiemu návrhu (najnižšej priemernej cene 
vypočítanej z mriežky ponúkaných cien z predpokladaných m3 určených k ťažbe 
podľa jednotlivých porastov a vývozných vzdialeností pre jednotlivé porasty). Ďalšie 
poradie sa určí úmerne.  

- V referenciách sa uvedú objemy prác (m3) vykonaných harvesterovou technológiou 
vhodnou pre použitie pri výchovných zásahoch v porastoch predrubných (t.j. do 50 
rokov). 

- Technické posúdenie splnenia vhodnosti ponúkanej harvesterovej technológie 
k použitiu pre vykonanie služby predmetu výberového konania vykoná komisia. 
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- Neúspešný uchádzač na základe nesplnenia podmienok výberového konania bude 
z ďalšieho procesu vyhodnocovania vyradený. 

- Vyhlasovateľ zohľadní pri výbere dodávateľa služby komisionálne vyhodnotenie 
uvedenej ponuky a splnenia kritérií a interne sa následne rozhodne o výbere 
dodávateľa služby.  
 
 

8.  OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI A VYHODNOTENIE PONÚK  
 
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční komisionálne v sídle 
spoločnosti do troch pracovných dní odo dňa termínu na podanie cenových ponúk do 
výberového konania. 
 
Úspešnému uchádzačovi vyhlasovateľ oznámi, že jeho ponuka je víťazná, a to 
elektronicky na e-mail. Ostatným uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového 
konania umiestneným v ostatnom poradí vyhlasovateľ oznámi elektronicky na e-mail, 
s dôvetkom že neuspeli. 
V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy o výkone služby s úspešným uchádzačom, 
môže vyhlasovateľ osloviť ďalšieho v poradí. 
 

9. UZAVRETIE ZMLUVY 
Vyhlasovateľ vyzve úspešného uchádzača s víťaznou ponukou na podpísanie zmluvy  na 
vykonanie služby a ten v lehote do 10 pracovných dní sa zaväzuje k jej podpisu. 
Zmluva o výkone služby obsahuje záväzok vyhlasovateľa na opciu pre dodávateľa služby 
pre odber vyťaženej drevnej hmoty na úrovni 50% objemu, za predpokladu že dodávateľ 
služby akceptuje aktuálnu trhovú cenu príslušných sortimentov, ktorá vystane po 
zrealizovaní výberového konania na predaj drevnej hmoty. 
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Príloha č. 1  

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  UCHÁDZAČA 

pre podanie súťažnej ponuky do výberového konania pre dodanie služby  

„Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 50 rokov 
za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa na 
poraste.“ 

Obchodný názov:  

Adresa sídla / miesto podnikania:  

Meno, priezvisko, funkcia 
štatutárneho zástupcu: 

 

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH (ak je platca DPH):  

Bankové spojenie:  

Číslo bankového účtu:  

Kontaktná zodpovedná osoba:  

Kontaktné telefónne číslo:  

Kontaktný e-mail:  

Internetová adresa (web 
stránka): 

 

 

V .................................................... dňa ..................................................... . 

 

 

.................................................................................. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

                                ( podpis) 
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Príloha č. 2:  

PONUKOVÝ CENNÍK   

(VÝCHOVNÉ PORASTY DO 50 ROKOV) 

pre podanie súťažnej ponuky do výberového konania pre dodanie služby  

„Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 50 rokov 
za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa na 
poraste.“ 

Druh ťažbového zásahu 

Objemovosť dreva z 
ťažby 

Približovacia vzdialenosť 

m3 do 300m 300-600m 600-900 m 900-1200m 

Prebierky VÚ-50, prípadne 
sanácia kalamity v predrubných 

porastoch 

(povinne do výberového konania) 

do 0,09     

0,10 -  0,14     

0,15 - 0,19     

0,20 - 0,29     

0,30 - 0,39     

0,40 - 0,49     

Prebierky VÚ+50 

(nezáväzne) 

 

do 0,09     

0,10 -  0,14     

0,15 - 0,19     

0,20 - 0,29     

0,30 - 0,39     

0,40 – 0,49     

0,50 – 0,59     

 0,60 – 0,69     

 

V .................................................... dňa ..................................................... . 

 

.................................................................................. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

                                ( podpis) 
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Príloha č. 3:  

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

pre podanie súťažnej ponuky do výberového konania pre dodanie služby  

„Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 50 rokov 
za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa na 
poraste.“ 

Dolupodpísaný, zastupujúci 

Obchodný názov:  

Adresa sídla / miesto podnikania:  

Meno, priezvisko, funkcia 
štatutárneho zástupcu: 

 

IČO:  

 
čestne prehlasujem, že  

1. uchádzač má ku dňu podania ponuky do výberového konania vyrovnané všetky 
záväzky voči štátu: 
a) Sociálna poisťovňa 
b) všetky zdravotné poisťovne, t.j. Všeobecná ZP, Dôvera ZP, Union ZP; 

2. uchádzač  ku dňu podania ponuky do výberového konania nemá daňové nedoplatky; 
3. uchádzač ku dňu podania ponuky do výberového konania nie je v konkurze, nie je 

voči nemu vedené konkurzné konanie,  nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

4. proti uchádzačovi nie je ku dňu podania ponuky do výberového konania nie je vedené 
exekučné konanie. 

 
V .................................................... dňa ..................................................... . 

 

.................................................................................. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

                                ( podpis) 
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Príloha č. 4:  
   

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

pre podanie súťažnej ponuky do výberového konania pre dodanie služby  

 „Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 50 rokov 
za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa na 
poraste.“ 

Dolupodpísaný, zastupujúci 

Obchodný názov:  

Adresa sídla / miesto podnikania:  

Meno, priezvisko, funkcia 
štatutárneho zástupcu: 

 

IČO:  

 
čestne prehlasujem, že pre plnenie služby disponujem 

Názov ťažbového technologického 
prostriedku 

Výrobné číslo ( VIN ), číslo podvozku 

  

  

  

 

V .................................................... dňa ..................................................... . 

 

.................................................................................. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

                                ( podpis) 
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Príloha č. 5:  

 

REFERENCIE 

pre podanie súťažnej ponuky do výberového konania pre dodanie služby  

 „Ťažba dreva harvesterovou technológiou v predrubných porastoch s vekom do 50 rokov 
za účelom ich výchovy a spracovania následkov pôsobenia škodlivého činiteľa na 
poraste.“ 

Názov subjektu Popis zákazky Realizované m3 Kontakt 

    

    

    

    

    

 

V .................................................... dňa ..................................................... . 

 

.................................................................................. 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 

                                ( podpis) 

 


