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týmto vyhlasujú 

Obchodnú verejnú súťaž 

na dodávku sadeníc lesných devín 

 

1. Začiatok súťaže 

Súťaž začína dňom uverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa.  

2.  Špecifikácia predmetu dodávky 

Jedná sa o sadenice lesných drevín týchto druhov:  

Smrekovec opadavý – Larix Decidua 

Duglaska tisolistá – Pseudotsuga menziesii 

Sadenice musia spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa STN 482211 pre výškovú triedu č. III. Nižšie ani vyššie 
výškové triedy nebudú vyhlasovateľom akceptované.  

Koreňový bal obaľovaných sadeníc môže mať rozmery max. 5x5x22cm a musí mať tvar ihlanu alebo 
zrezaného ihlanu. 

Celková cena dodávky musí zahŕňať aj dopravu do sídla vyhlasovateľa. 

 SO 
  

LVS 
  

množstvo-
jeseň 

 
druh- 
obaľované drevina 

smrekovec 2 6 17600 

duglaska mimo 3 13100 

   
30700 

 

3. Termín dodania 

Termíny dodania sú pre: 

-jarné obdobie: 1.4.2019 - 15.4.2019 

-jesenné obdobie: 1.9.2019 – 30.9.2019 

Uvedené termíny sú záväzné a dodávateľ je oprávnený neprevziať predmet dodávky mimo uvedených 
termínov bez náhrady. 
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4. Doklady 

Dodávateľ  predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom  
a ku každej dodávke doloží sprievodný list LRM. 

 

5. Predkladanie ponúk  

Uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke označenej zreteľným nápisom „Súťaž - sadenice“ do 
28.2.2020. Do obálky uchádzač vloží svoje identifikačné údaje, osvedčenie uvedené v bode 3.) a cenovú 
ponuku so zreteľným vyznačením celkovej ceny dodávky v EUR  bez DPH. Ponuky je možné doručiť osobne 
na adresu vyhlasovateľa, alebo poštou, pričom rozhodujúci je dátum prevzatia vyhlasovateľom, nie dátum 
odoslania. 

6. Vyhodnotenie ponúk 

Ponuky budú vyhodnotené do 15.3.2019 komisiou určenou vyhlasovateľom. Jediným kritériom pri 
vyhodnocovaní je cena podľa druhu dreviny. Víťaznou ponukou sa stáva ponuka s najnižšou cenou podľa 
druhu dreviny. 

V prípade rovnosti ponúk komisia rozhodne losovaním. 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk bude uverejnená do 15.3.2019 na webovom sídle vyhlasovateľa a víťazný 
uchádzač bude oboznámený a vyzvaný k uzavretiu zmluvy poštou. V prípade odmietnutia uzavretia zmluvy 
víťazným uchádzačom bude vyzvaný  k uzavretiu zmluvy ďalší uchádzač v poradí. 

 

6. Zmluva 

Vzorovú zmluvu predloží vyhlasovateľ ako prílohu ku tejto súťaži. 

7. Ukončenie súťaže 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek ukončiť ako neúspešnú. 

 

príloha: Vzorová zmluva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KÚPNA ZMLUVA 

podľa § 409 Obchodného zákonníka 

Čl I 

Zmluvné strany 

1.Predávajúci: 

 

2.Kupujúci: Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Rožňava - Huta 2243, 048 01 Rožňava 

Čl II 

Predmet zmluvy 

1.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar - sadenice lesných drevín , druh:   , typ sadenice:  
množstvo: 

2.Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

3.Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny. 

4.Kvalitatívne vlastnosti tovaru musia súhlasiť s STN 48 22 11 pre III. výškovú triedu. 

Čl III 

Cena 

Kúpna cena celej dodávky je       EUR bez DPH.  

Čl IV 

Dodacie podmienky 

1.Predávajúci dodá tovar v nasledujúcich termínoch: 

-jarné obdobie: 1.4.2019 - 15.4.2019 

-jesenné obdobie: 1.9.2019 – 30.9.2019 

Množstvo a druh tovaru sú uvedené v Čl II tejto zmluvy. 

2.Termín dodania je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu jeden deň vopred. 

3.Dodanie  a prevzatie tovaru sa uskutoční v sídle kupujúceho Čučma - Huta 2243, Rožňava. 

4.Mimo dodacích termínov je kupujúci oprávnený tovar neprevziať bez akejkoľvek náhrady 
predávajúcemu. 

5.Prevzatím tovaru kupujúci zároveň súhlasí s množstvom a kvalitou dodaného tovaru.  

6.Ak kupujúci nesúhlasí s množstvom a kvalitou dodaného tovaru, je oprávnený tento neprevziať bez 
akejkoľvek náhrady predávajúcemu. 

Čl. V 

Platobné podmienky 



1.Cena tovaru bude zaplatená na základe faktúr vystavených predávajúcim tak, že cena bude fakturovaná 
ku dňu prevzatia tovaru s dobou splatnosti 14 dní. 

Čl VI 

Záverečné ustanovenia 

1.Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme vo dvoch vyhotoveniach a akákoľvek jej zmena môže byť 
urobená len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy. 

2.Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne a bez nátlaku, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Rožňave   

 

predávajúci                                                    kupujúci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


