Mestské lesy Rožňava, s.r.o
Rožňava – Huta 2243
týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť ) v mieste sídla Msl – Rožňava, Rožňava-Huta 2243
1. Predmet činnosti:
Ťažba , približovanie a manipulácia dreva na lokalite : peň – odvozné miesto.
2.

Doba výkonu :
Zmluva sa uzatvára na dobu od : 9. 1.2013 do : 30.11.2013.

3. Cena diela :
Maximálna cena diela je stanovená na základe doterajšieho oceňovania za
rovnaké výkony, cena je obvyklá .
4 . Podmienky zmluvy :
Zmluva na výkon diela bude podpísaná so štyrmi úspešnými víťazmi súťaže , ktorí
budú zároveň akceptovať zmluvné podmienky v nej zakotvené. Vzor zmluvy je
uverejnený na našej internetovej stránke v sekcii verejné dokumenty – zmluvy
dodávateľské. Jeden podnikateľ sa môže prihlásiť do súťaže len s jednou pracovnou
čatou a vstúpiť do súťaže len s jednou ponukou.
5. Podmienky súťaže :
a ) Súťaž sa začína dňom jej prvého uverejnenia na vývesnej tabuli Mestského úradu
v Rožňave.
b ) Zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu(ktorá nesmie
byť vyššia ako 13,50 eur / m3) za výkon diela a zároveň splní ostatné podmienky
súťaže.
c) Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby, ktoré preukážu vlastníctvo UKT
poprípade LKT a živnostenský list oprávňujúci vykonávať lesnícku činnosť. Ďalej
vodičský preukaz – T , doklad o absolvovaní pilčíckého kurzu u zamestnancov
(subdodávateľov), ktorý budú túto činnosť vykonávať.

d) Zvýhodnení budú uchádzači :
– z Rožňavy a okolia
– vlastniaci konský povoz
– vykonávajúci túto činnosť min. 2 roky
e ) Objem prác je cca 1500 m3 pre jednu ťažbovú čatu .
Jedná sa o ťažbu spravidla v porastoch,kde zbližovanie drevnej hmoty bez koňa nieje
možné.
Ustajnenie je možné v areáli Metských lesov Rožňava s.r.o.
f ) Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej
je uvedené meno účastníka a označenie „ ťažba dreva – súťaž „.
g) V obálke účastník predloží :
– doklad o oprávnení vykonávať túto činnosť : výpis z Obchodného resp.
živnostenského registra a ostatné doklady v zmysle bodu 5 c,d .
-

ponuku priemernej ceny za meter kubický drevnej hmoty ( vyťaženej,
zblíženej a rozsortimentovanej na 3-4 sortimenty na OM ).

h) Súťažná obálka musí byť odovzdaná v sídle vyhlasovateľa : Rožňava – Huta 2243
najneskôr do 14.12.2011 do 14 hodiny.
i) Návrh doručený po stanovenom termíne a návrh nespĺňajúci niektorú z podmienok
bude zo súťaže vyradený.
6. Vyhodnotenie súťaže :
Súťažné návrhy budú vyhodnotené komisiou menovanou primátorom mesta Rožňava
do 21 .12 .2012 . Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov
o výsledku do 7 dní od vyhodnotenia súťaže.
S účastníkmi, ktorých návrh bude vybratý, podpíše vyhlasovateľ zmluvu o dielo do 14
dní od doručenia oznámenia o výsledku.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku .

V Rožňave , dňa 26. 11. 2012

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

