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VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov
Verejný obstarávateľ:
Obec Ďurčiná
IČO: 0062732
Kontaktné miesto (miesta): Ďurčiná
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Bohušová
Telefón: 041/5422194, 0908 932 316
Fax: 041/5422194
E-mail: starostka@obecdurcina.sk,
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecdurcina.sk
1. Názov predmetu zákazky : Výkon funkcie odborného lesného hospodára v obci Ďurčiná
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania
služieb: Zákazka
zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Druh zákazky: Poskytovanie odborných služieb
Miesto dodania predmetu zákazky: Ďurčiná
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je: Poskytovanie odborných služieb - výkon
funkcie odborného
lesného hospodára (ďalej len ,,OLH“) v obecných lesov Obce Ďurčiná, ktorá je vlastníkom a užívateľom lesa o
výmere
410,77 ha.
- Odborný lesný hospodár bude vykonávať a zabezpečovať všetky činnosti obsiahnuté v zákone č. 326/2005
Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, v súlade s povinnosťami a oprávneniami na základe § 48.
Miesto poskytnutia služby
Obecné lesy vo vlastníctve a užívaní Obce Ďurčiná.
Podmienky účasti
- Získane osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon správy lesov
- Živnostenské oprávnenie na výkon činnosti
Osobitné podmienky
Flexibilita
Minimálne 5 rokov praxe.
Okrem týchto činnosti, dva krát týždenne byť prítomný na pracovisku v obci Ďurčiná.

4. Hlavné podmienky ﬁnancovania a platobné podmienky: splatnosť faktúr 20 dní
5. Komplexnosť dodania služieb
5.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky sa nedelí na časti. Nie je teda prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky.
Ponuka predložená len na časť zákazky bude z ďalšieho vyhodnocovania vylúčená.
5.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
5.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto
nie je dotknuté.
6. Predkladanie ponuky:
6.1. Ponuky s a predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla obstarávateľa alebo
elektronicky na
adresu: starostka@obecdurcina.sk
6.2 Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne, vloží ju do samostatného obalu. Obal musí byť
uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
● adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy,
● adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
● označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže: „Výkon funkcie OLH“
6.3 Súčasťou ponuky musí byť fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
6.4 Súčasťou ponuky musia byť referencie a vykonávaní činnosti Odborného lesného hospodára
a potvrdenie o dĺžke
praxe.
7. Cena
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. Konečná cena sa uvádza bez DPH.
8. Mena na vyhodnotenie ponúk
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách.
9. Hodnotenie ponúk
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk
uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk a spôsobom na to určeným.
9.1 Kritériá na hodnotenie ponúk:
9.1.1 Kritérium: najnižšia cena
9.1.2 Uchádzač je povinný uviesť konečnú cenu , ktorá zahŕňa všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné na
realizáciu predmetu
zákazky.
9.1.3 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za predmet zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je
platcom DPH na to v ponuke upozorní verejného obstarávateľa.
9.1.4 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dobu určitú.
10. Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2019 do 14.00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas úradných hodín verejného
obstarávateľa alebo
poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: Obec Ďurčiná, Obecný
úrad Ďurčiná,
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec, Slovenská republika .
Úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: Pracovné dni: Pondelok od 8,00 hod. –
16,00 hod., Utorok
od 8,00 hod – 15,30 hod, Streda od 8,00 hod – 17,30 hod a Piatok od 08,00 hod. do 14,00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je
rozhodujúci termín (t. z.
hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za
oneskorené
doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po
uplynutí tejto
lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou
alebo
prostredníctvom webovej stránky či proﬁlu verejného obstarávateľa.
12. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným obstarávateľom a
uchádzačmi sa bude
uskutočňovať písomnou formou. Pri poskytnutí informácií zo strany verejného obstarávateľa, ale aj uchádzača
elektronickou
poštou alebo faxom (ďalej len “elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia aj v listinnej forme,
najneskôr do 3 dní odo
dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola
zaručená pravosť
a dôvernosť sprostredkovaných informácii. V prípade, ak nebude v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi
doručená
informácia aj v listinnej forme, nemusí na informáciu zaslanú elektronickými prostriedkami verejný obstarávateľ
prihliadať.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej podobe a informácie doručenej v listinnej forme
je rozhodujúca
listinná forma.
13. Ďalšie informácie
13.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 15.03.2019.
13.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez ﬁnančného nároku
voči verejnému
obstarávateľovi.
13.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky
a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
13.4 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia
zmluvy s

verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa
umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z.
spomedzi neúspešných
uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové
vyhodnotenie
ponúk.
V Ďurčinej, dňa 06.02.2019
v.r.

Mgr. Martina Bohušová, starostka obce

