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týmto vyhlasujú Verejnú obchodnú súťaž na vykonanie práce : 
 
prerezávka v zmiešaných porastoch. 
 
Charakteristika práce: 
 
Je to mechanizovaná práca vykonávaná motorovou pílou v lesných porastoch, a to odstraňovanie 
tvarovo a druhovo nevyhovujúcich jedincov v zmiešaných mladinách. 
 

Rozpis jednotlivých porastov ,v ktorých sa práca bude vykonávať sa nachádza na priloženej 
návratke.Umiestnenie porastov je zobrazené na priloženej mape. 
Obhliadka je možná po dohode s objednávateľom. 
Konkrétna intenzita zásahu(počet vybratých jedincov na ár plochy) sa určí dohovorom pri odovzdaní 
plochy dodávateľovi.Orientačná intenzita zásahu je 30-100 ks/ár, pričom horná hranica rozpätia platí pre 
tenké porasty s hrúbkou do 5cm, prípadne na výsek pionierskych mäkkých drevín ako breza a vŕba. 
Termín vykonania celého diela je do 15.12.2020. V prípade nedodržania termínu si objednávateľ účtuje 
sankčné poplatky vo výške 30% ceny nedokončeného diela. 
 
Podmienky účasti: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická ,alebo právnická osoba,ktorá má v živnostenskom liste uvedený predmet 
podnikania „činnosti v lesníctve a ťažbe dreva“ a disponuje personálnym a technickým vybavením 
umožňujúcim bezpečne a spoľahlivo vykonať prácu. 
 
Vyhodnotenie ponúk a termíny: 
 
Uchádzači doručia svoje ponuky na adresu spoločnosti v zalepenej obálke označenej nápisom „súťaž 
prerezávka“. Obálka musí obsahovať : priloženú návratku s cenovou ponukou ,kópiu výpisu z 
obchodného,resp. živnostenského registra a kópiu platného preukazu odbornej spôsobilosti pre 
prácu s motorovou pílou tej osoby,ktorá bude vykonávať prácu, kópiu dokladu o vzdelaní v odbore 
lesníctvo  osoby zodpovednej za vykonanie práce. 
 
Termín doručenia ponúk je 6.3.2020 , 14:00 hod. 
 
Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou primátorom mesta Rožňava do 31.3.2017. 
Prvým kritériom pre vyhodnotenie je ponúknutá cena,ktorá nesmie byť vyššia ako 200,- €/ha bez DPH. 
Zvýhodnení budú uchádzači s predchádzajúcimi skúsenosťami s touto prácou. Výsledky vyhodnotenia 
budú k dispozícii ihneď po ukončení vyhodnotenia na webovom sídle objednávateľa a víťazný uchádzač 
bude upovedomený listom a prizvaný k podpisu zmluvy o dielo. 
 
Objednávateľ si vyhradzuje právo ukončiť túto súťaž ako neúspešnú bez uvedenia dôvodu. 



Cenová ponuka  -  Návratka 
 

Názov dodávateľa:  .............................................. 
 
IČO: ........................................... 
 
IČDPH:  ................................................... 
 
Osoby, ktoré budú vykonávať prácu:  ....................................................................................................... 
 
 
 
 

Dielec Plocha * 

(ha) 
Výška porastu   

(m) 
18-20 0,99 nad 7 

19-20 0,20 4-7 

48-20 1,14 do 4 

49-20 0,48 do 4 

87-30 1,23 do 4 

113A20 5,06 do 4 

122-20 7,58 do 4 

126-20 6,26 do 4 

134-00 11,95 do 4 

Spolu: 34,89 do 4 

 
 
 
Ponúknutá cena za 1ha v Eur bez DPH** : .....................   podpis,(pečiatka)................................... 
 
 

*Uvedené plochy sú orientačné. Plochy sa upresnia pri ukončení práce. 
 
**Ponúknutou cenou sa rozumie jednotná cena za všetky porasty. Za túto jednotnú cenu bude 
úspešný uchádzač povinný vykonať celú prácu.
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