Obec Bystrička, Bystrička 260, 038 04 Bystrička

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov / zákazka s nízkou hodnotou/
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Bystrička
Sídlo organizácie: Bystrička 260, 038 04 Bystrička
IČO:
00 316 601
DIČ:
2020963978
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu:
SK78 0200 0000 0000 1412 4362
II. Opis
Názov predmetu zákazky: „Ťažba 40 m ³ ihličnatej hmoty po veternej kalamite na parcele
č. KN-E 525/1 v k.ú. obce Bystrička
Druh zákazky: služby (zákazka podľa § 9 zákona)
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý
predmet zákazky
Miesto dodania poskytnutia služby/uskutočnenie prác: k.ú. Obec Bystrička
Termín poskytnutia služby/uskutočnenie prác: do 15.10.2019
Stručný opis zákazky:
Jedná sa o ťažbu 40 m³ ihličnatej hmoty po veternej kalamite, priblíženie dreva na
odstavné miesto, uhodenie haluziny na kopy a upravenie pracoviska do pôvodného
stavu.
Priemerná približovacia vzdialenosť 200 m
III. Ďalšie podmienky:
a) ťažiť len popadané stromy.
b) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná,
kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka.
c) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odstavnom mieste (v zmysle Nariadenia vlády
č. 86/2005 o klasifikácií surového dreva) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa
resp. výrezu.

Udržanie priaznivého stavu lesa
a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov
b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odrením kôry schválenými
fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky si
zabezpečí sám dodávateľ na vlastné náklady.
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
a) cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa
b) zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu
c) hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu
Odpady
a) haluzinu uložiť na kopy
IV. Cenové podmienky
Max. cena práce do 15,50 €/m³ - cena práce zahŕňa ťažbu, priblíženie na odstavné
miesto, uhodenie haluziny a upravenie pracoviska do pôvodného stavu.
V: Podmienky účasti: živnostenský list – kópia,
vypracovanie a predloženie cenovej ponuky
VI. Administratívne informácie
Lehota na predpokladanie cenových ponúk
Cenové ponuky sa prijímajú do 05.09.2019 do 14.00. Ponuka predložená po uplynutí
lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača
naspäť neotvorená.
Adresa na doručenie cenovej ponuky
Obec Bystrička
Obecný úrad
Bystrička 260
038 04 Bystrička
Poznámka neotvárať „Cenová ponuka na ťažbu ihličnatej hmoty“
VII. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk
Najnižšia cenová ponuka. Následne obec Bystrička uzavrie s vybratým uchádzačom
zmluvu ( resp. vystaví objednávku)
V Bystričke 26.08.2019
.............................................................
Zdenka Maršalová – starostka obce Bystrička
Príloha: snímka z mapy

