
O Z N Á M E N I E 
o výberovom konaní na dodanie služieb dodávateľským spôsobom 

 

                                      Obec Chotča 

 

 

oznamuje všetkým záujemcom, že 

vyhlasuje výberové konanie 

 

 

na dodanie služieb dodávateľským spôsobom 

 

I. Predmetom obstarávania je: 

• obnovná úmyselná ťažba v porastoch: 

  400 –  cca 300 m3,  401 – cca 600 m3, 402 – cca 100 m3                                                                                          

• výroba metrovice,  nakládka  a rozvoz metrovice pre  zákazníka, 

• výchovné úmyselné prebierky do 50 rokov, aj ihličnaté v porastoch: 

 395 – cca 336 m3,  396 – cca 84 m3,  413B – cca 74 m3  

• výkup drevnej hmoty 

 

Termín vykonania prác je najneskôr do 12/2023,  podľa potrieb obce Chotča. Mesačné úlohy 

budú   stanovené v zmluve o vykonaní prác. 

Výška ťažby v prebierkach sa môže líšiť od predpisu aj viac ako o 15%  podľa potreby porastu, 

vzhľadom na to, že sa jedná o prebierky do 50 rokov.  

 

Predmetom obstarávania  je predloženie cenovej ponuky na ťažbu dreva na pni  

obnovná úmyselná ťažba – ( LKT,UKT ) , podľa kvalitatívnych tried. 

Cenová ponuka musí obsahovať výkupné ceny dreva dodávateľom, očistené o náklady 

na ťažbu, resp. jeho spracovanie. 



a: piliarska guľatina  

b: listnatá vláknina  

c: palivové drevo  

Cenová ponuka v prebierkach (kone - živé alebo železné + UKT, resp. LKT) 

a: piliarska guľatina  

b: listnatá vláknina  

c: ihličnatá vláknina 

d: palivové drevo  

Cenová ponuka za palivové drevo pre občanov obce ( 6 m3 rodinný dom)  

a:  palivové drevo v celých dĺžkach 

b:  metrovica 

c:  metrovica štiepaná 

d:  tenká haluzina po ťažbe 

Obec palivové drevo zabezpečovať občanom nebude, dodávateľ bude predávať drevo za 

trhové ceny. 

Obyvateľ sa musí rozhodnúť  či je pre neho ekonomicky  zvládnuteľné kupovať drevo vo 

forme metrovice, alebo vo forme vlákniny za aktuálne trhové ceny. 

Obec v tejto súvislosti zmluvne zaviaže dodávateľa, že v prípade záujmu občanov o drevo im 

odberateľ dodá prednostne napr. vlákninové drevo a až potom si vyrieši vlastné  

dodávateľsko - odberateľské záväzky, ale obec už nebude vstupovať do cien a formy, resp. 

kvality palivového dreva. 

II. Miesto  obstarávaných služieb: 

 

1.Obec Chotča , Chotča 3 , 090 21 

III. Podmienky účasti: 

 

1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo výberovom konaní: 

 

a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani 

v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho 

sídla,  

b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, 

ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  

c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného 

na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú 

výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky 

príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať nami požadovanú 

službu,  

f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov 

a predpisov platných v krajine jeho sídla, 

g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich 



piatich rokov, ktoré vie obstarávateľ preukázať 

 

IV. Dorozumievanie a vysvetľovanie: 

 

1. Bližšie informácie o porastoch, v ktorých sa budú vykonávať lesnícke práce ,budú 

záujemcom podané počas terénnej pochôdzky, ktorá sa uskutoční za účasti odborného lesného 

hospodára , pána Ing. Martina Hanáka dňa 28.01.2023 . Stretnutie uchádzačov o dodanie 

služieb sa uskutoční  pred budovou Obecného úradu v Chotči v čase 8.00 hod. 

 

V. Vyhotovenie a predkladanie ponúk: 

 

1. Písomnú ponuku predložia uchádzači najneskôr do 05.02.2023 do 14.00 hod. na Obecný 

úrad : Obec Chotča  ,  Chotča 3 ,  090 21 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť  uzatvorený a označený 

„Súťaž – na dodanie služieb 2023“ (o aké služby sa jedná) a menom uchádzača. 

2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod.  

3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, 

musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov 

alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom  

jazyku. 

5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi. 

6.Cenovú ponuku môže záujemca spracovať na ktorýkoľvek bod predmetu obstarávania 

samostatne , na viacero bodov predmetu obstarávania samostatne, na viacero bodov predmetu 

obstarávania alebo aj na všetky body predmetu obstarávania v závislosti na jeho preferenciách 

,technickom vybavení, resp. kvalifikácii.      

 

VI. Ponuka musí obsahovať: 

 

1. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba je oprávnený vykonávať vyššie uvedené 

služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - 

nie staršie ako 3 mesiace), 

2. Doklad, že uchádzač alebo ním poverená osoba vlastnia doklady o technologickej 

spôsobilosti na výkon služieb(oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie 

o BOZP), 

3. Doklady o vlastníctve dopravných prostriedkov, príp. o ich prenájme (technický preukaz - 

popis prostriedku)., 

4. Platobné podmienky 

5. Referencie o doterajšom pôsobení  



VII. Z výberového konania budú vylúčené všetky ponuky: 

 

1. ktoré nebudú obsahovať čestné prehlásenie v zmysle odstavca III. bod. 2., 

 

VIII. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

 

1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 06.02.2023 o 17.30 hod. v zasadačke 

Obecného úradu obce Chotča. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude 

zaslané najneskôr do 3 dní od uzávierky súťaže. 

2. Výsledkom ponukového konania bude výzva víťazovi ponukového konania na uzavretie 

zmluvy na dodávku služieb.  

3. Predložením svojej ponuky sa uchádzač zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky 

v určenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako víťaza ponukového 

konania (komisia zašle víťazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale 

uchádzač v dobe od doručenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle 

ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovateľ voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu do výšky 

5 % z odporúčanej ceny obstarávaných služieb. 

 

IX. Záverečné ustanovenia: 

 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného z účastníkov výberového konania 

bez udania dôvodov.  

2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade 

mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv 

a podobne) môže objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto 

oznámení.  

                                                                                                  

 

 

                                                                                                               Vladimír Čač 

                                                                                                              Starosta obce Chotča 

 

V Chotči   dňa 14.01.2023 

                     


