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Dodávka ťažbových činnosti  

 

                              OBEC   JARABINA 

                                              Jarabina č. 58,   065 31  Jarabina 

zastúpené štatutárnym orgánom obce: Líviou Kovalčíkovou, starostkou obce 

                                                     v y h l a s u j e  

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

o najvhodnejší návrh na uzavretie  zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce.  

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:                                            Obec Jarabina 

Sídlo:                                                                  Jarabina č. 58,   065 31 Jarabina 

IČO:                                                                    00329932 

DIČ:                                                                    2020698570 

IČ DPH:                                                               

Kontaktná osoba:                                            Lívia Kovalčíková  

Telefón:                                                             +421 907 261 112 

E-mail:                                                               starosta@obecjarabina.sk 

Bankové spojenie:                                           VÚB Stará Ľubovňa 

IBAN:                                                                  SK 0602 0000 0000 0915 328602 

 

2. Predmet obstarávania: 

Dodávka ťažbových činnosti  v porastoch objednávateľa na rok 2020. 

Ťažbová činnosť – ťažba dreva, jeho približovanie na určené odvozné miesta, manipulácia na 

požadované sortimenty. Predmetom obstarávania  je obnovná ťažba v porastoch. 
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3. Členenie predmetu obstarávania: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet obstarávania zadefinovaný v prílohe č. 1 tejto 

verejnej súťaže: 

Ťažba obnovná v porastoch 357 A1, 382 C, 393 A1.       

 

4. Miesto a termín poskytnutia služieb:  

A. Obecné lesy Jarabina, k.ú. Jarabina 

B. Trvanie zmluvy  :   Od nadobudnutia účinnosti  do 20.12.2020 

 

5. Podmienky účasti: 

    Súťaže  sa môžu zúčastniť právnické alebo fyzické osoby, ktoré predložia: 

A. Čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze, ani v likvidácií, že nedlhuje na 

daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam a obciam. 

B. Čestné prehlásenie o technickom vybavení mechanizmami. 

C. Kvalifikačné predpoklady zamestnancov a ich zoznam. 

D. Cenový návrh prílohy č. 2 

E. Vyhlásenie uvedené v prílohe č. 3.   

F. Podpísaný Návrh zmluvy  

 

6. Obhliadka miesta poskytovania služby: 

Uchádzači majú možnosť vykonať obhliadku miesta porastov na žiadosť, po predchádzajúcej 

telefonickej dohode s OLH. 

Kontakt: 0907 910 240 p. Ľubomír Tejbus. 

 

7. Predkladanie cenového návrhu: 

A. Návrh sa predkladá v zalepenej obálke s označením adresy Objednávateľa a uchádzača 

s označením – Verejná súťaž č.LH/3/2020  – dodávka ťažbových prác – neotvárať, na 

adresu Objednávateľa podľa bodu č. 1, poštou, alebo osobne v lehote na predkladanie 

cenových návrhov. 

B. Návrh musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

C. Lehota na predkladanie uplynie dňom 16.3.2020 o 14.oo hod. 

D. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie bude vrátený uchádzačovi 

neotvorený. 
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8. Kritéria na vyhodnotenie: 

A. Vyhodnocované budú iba návrhy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené 

objednávateľom. 

B. Kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena (bez DPH) za predmet obstarávania. 

C. Pri rovnakých navrhnutých cenách budú uprednostnení uchádzači s ľahšími 

zbližovacími mechanizmami s kombináciou režijného záprahu, alebo porasty budú 

rozdelené pre viac uchádzačov. 

 

9. Termín otvárania obálok: 

A. Termín otvárania obálok: 17.3.2020  

B. Miesto otvárania obálok: Obecný úrad Jarabina č. 58,   065 31 Jarabina. 

C. Otváranie obálok bude neverejné. 

 

10. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia: 

A. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzatvorená do 24.03.2020. 

B. Ostatným uchádzačom, ktorých návrhy boli vyhodnocované budú doručené 

oznámenia o tom že neuspeli. 

 

11. Ostatné podmienky súťaže: 

A. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať neprimerane vysokú, ani nízku cenu. 

B. Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú obchodnú verejnú súťaž. 

C. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých JPRL 

(porastoch) a prerušiť, alebo zrušiť práce, ak to vyžadujú prevádzkové podmienky. 

D. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny množstva prác podľa vlastných možností 

a klimatických podmienok. 

E. Trovy, spojené s účasťou v tejto súťaži znáša uchádzač súťaže. 

 

 

 

V Jarabine  2.03.2020                                                        Lívia  K o v a l č í k o v á 

                                                                                                       starostka obce 

 

 

Zverejnené od 2.3.2020 do  16.3.2020 
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Príloha č. 1 

Ťažbová činnosť: 

Druh ťažby           Porast         Drevina    Množstvo v m3    Hmotnatosť      Sklon terénu     Približovacia vzdialenosť 

    

Obnovná        357 A1        JD            100                 1,30 m3           40%                1 600 m 

                                                

SPOLU:                                                  100 m3 – Účelový výber jednotlivý na celej ploche 

 

Obnovná        382 C          JD             150                  1,50 m3         35%                1 700 m  

                                            SM              50                  1,00 m3         35%                1 700 m 

SPOLU:                                                 200 m3 – Účelový výber jednotlivý na celej ploche. 

 

Obnovná       393 A1         JD             100                  1,62 m3         40%               1 000 m 

                                             SM           100                  1,33 m3         40%               1 000 m 

SPOLU:                                                 200 m3 – Účelový výber jednotlivý na celej ploche 

  

Ťažba obnovná spolu: 500 m3 
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Príloha č. 2 

 

     Spôsob  určenia  ceny – ťažba,  zbližovanie,  manipulácia  na  OM  

za  1 m3. 

 

Ťažba obnovná -   500 m3 

Termín plnenia: Od 02.03 2020 do 20.12.2020 

 

ŤAŽBA  OBNOVNÁ: 

PORAST  357 A1:    CENA ....... ...........€/M3 x  100 m3   =    ............... 

PORAST  382 C:      CENA ....................€/M3 x  200 m3   =    ............... 

PORAST  393 A1:   CENA ....................€/M3 x  200 m3   =    ...............                                                                    

 

 

                                                     Cena ťažba spolu:  .................................. 

 

 

Ceny na jednotlivé porasty uvádzajte bez DPH 

 

 

                                                                                      .............................................................. 

                                                                                                        podpis štatutára 
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Príloha č. 3 

 

 

  

                                         Vyhlásenie 

 

Uchádzač ..................................................................................................................................... 

                                                  Názov, sídlo alebo adresa 

 

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami určenými vo vyhlásení verejnej súťaže 

Dodávka ťažbových činnosti  v porastoch objednávateľa  obce Jarabina na rok 2020 

a s návrhom zmluvy o dielo.  

 

 

 

 

                                                                            .................................................................. 

                                                                                            podpis štatutára 

 

    

                                         

 

 

 

  

 

 



Verejná súťaž č. LH/3/2020 

Dodávka ťažbových činnosti  

 
 

Zmluva o dielo  č. 3/LH/2020 

uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

1. Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:                                 Obec Jarabina 

Sídlo:                                                      Jarabina č. 58,   065 31 Jarabina 

IČO:                                                        00329932 

DIČ:                                                        2020698570 

IČ DPH:                                                               

Kontaktná osoba:                                 Lívia Kovalčíková  

Telefón:                                                 +421 907 261 112 

E-mail:                                                   starosta@obecjarabina.sk 

Bankové spojenie:                              VÚB Stará Ľubovňa 

IBAN:                                                    SK 0602 0000 0000 0915 328602 

         

1.1 Zhotoviteľ: (doplniť identifikačné údaje) 
 

Obchodné meno:                                     

Sídlo:                                                       

IČO:                                                         

DIČ:                                                         

IČ DPH:                                                               

Telefón:                                                  

E-mail:                                                    

Bankové spojenie:                                  

IBAN:                                                     
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Článok I. 
predmet zmluvy 

 

1. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa ods. 2 tohto 
článku a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo podľa článku V. 
zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať pre objednávateľa 
komplexnú výrobu dreva (ťažba dreva, približovanie dreva, manipulácia na OM) v  
porastoch v správe obce Jarabina podľa podmienok tejto zmluvy a pokynov OLH. 

 

3. Postúpenie zákaziek tretej osobe sa nepovoľuje. 
 

 
Článok II. 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia účinnosti do 20.12.2020. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať jednotlivé zákazky v termínoch určených 
objednávateľom. 

 

3. Objednávateľ si vyhradzuje pri zadaní viacerých zákaziek určiť poradie ich realizácie, 
realizáciu z dôvodov vyššej moci pozastaviť, resp. zrušiť. Zákazky sa považujú za zadané 
odovzdaním miesta plnenia – porastu od OLH, oboznámením sa s jeho hranicami, 
cestnou sieťou, trasou približovania a miestom manipulácie a skladovania dreva 
a podpísaním Zadávacieho listu. Ďalej zhotoviteľ pri zadaní prevezme súhlas na ťažbu podľa 
vyhlášky MP SR č. 232/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

4. Zákazka bude považovaná za zrealizovanú prekontrolovaním a prevzatím miesta 
plnenia objednávateľom. Prevzatie zákazky, alebo jej časti potvrdí objednávateľ 
Preberacím protokolom. 

 

 

Článok III.  

Spôsob realizácie 
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1. Zhotoviteľ je povinný: 

 dodržiavať technologické postupy stanovené podľa platných STN, 

 ťažiť len vyznačené stromy, 

 spracovať a priblížiť drevnú hmotu od 7 cm (hrubinu), 

 približovať drevo koňom v porastoch, kde je to určené zadávacím listom, resp. 

pokynom OLH, 

 priebežne merať objem sústreďovaného dreva, drevo označiť, uviesť dĺžku a 

hrúbku, pridať nadmieru 2% na dĺžke a viesť evidenciu vyrobených výrezov za 

JPRL, 

 manipuláciu, triedenie a sortimentáciu vykonávať na základe pokynov 

objednávateľa, 

 vyrobené sortimenty na OM pripraviť k odvozu dôsledným roztriedením a 
začelením, 
 

 Vykonávať ťažobnú činnosť priebežne, v objeme minimálne 150 m3 mesačne, 
v súlade so zadávacím listom objednávateľa 

 brať ohľad na momentálny stav prirodzeného zmladenia a porastov založených 

umelou obnovou, 

 stromy poškodené zhotoviteľom po ukončení každej smeny natrieť ošetrujúcim 

prípravkom (Pellacol), 

 miesto plnenia predmetu podľa objednávky uviesť na svoje náklady do pôvodného 

stavu -prístupové cesty, hlavné cesty, približovacie linky, odvozné miesta, zvážnice, 

ostatné cestné stavby(priepust, most, odrážka, zábradlie); tiež je povinnosťou 

zhotoviteľa z ciest, liniek, a skladov odstrániť ťažbové zvyšky, 

 

 priebežne odstraňovať chyby a nedostatky spôsobené počas plnenia zmluvy. 
 

2. Zhotoviteľovi sa zakazuje: 

 vykonávanie svojvoľnej ťažby, 

 odrezávanie korún, odstraňovanie koreňových nábehov odrezávaním 

prízemných klátov, 

 odhadovanie rozmerov vyťaženého dreva, 

 stínka smerovaná do prirodzeného zmladenia, 

 približovanie dreva cez prirodzené zmladenie, 

 poškodzovanie nevyznačených stromov, 

 nerešpektovanie pokynov OLH 

 Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela inú právnickú ani 
fyzickú osobu, t. j. subdodávateľov. 
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať platné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci (BOZP)v zmysle Zákona č. 124/2006 v znení zákona č.309/2007 Z.z. v znp. a 
protipožiarne opatrenia, za ich dodržiavanie nesie plnú zodpovednosť a taktiež nesie 
zodpovednosť za následky vyplývajúce z ich porušenia. Súčasne je povinný v lehotách 
určených osobitnými bezpečnostnými predpismi zabezpečiť preškolenie 
zamestnancov a zodpovedá za to že budú vykonávať len práce na ktoré majú 
kvalifikačné oprávnenie. 

 

4. Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi prezenčnú listinu, v ktorej bude 
deklarovať poučenie pracovníkov o vyhláške č. 46 MPSVaR SR z 29. I. 2010. V tejto 
listine bude zároveň potvrdená príslušná platná kvalifikácia pracovníkov na činnosti, 
ktoré budú vykonávať. 

 

 
Článok IV. 

 Zmluvné pokuty 

 

Objednávatel a zhotoviteľ si dohodli výšku zálohy na prípadné zmluvné pokuty vo výške 
500.- €. Túto zálohu poukáže zhotoviteľ na účet objednavateľa číslo SK 0602 0000 0000 
0915 328602resp. do pokladne objednávateľa najneskôr k prvému dňu realizácie zákazky. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zálohová platba na zmluvné pokuty bude v priebehu plnenia 
zmluvy v rovnakej výške tzn., že v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty uhradí jej 
stanovenú výšku na hore uvedený účet. 

 

Objednávateľ je oprávnený zhotoviteľovi uložiť zmluvnú pokutu za: 

 

1. Vyrúbanie zdravého , stojaceho, nepoškodeného stromu, nevyznačeného v zmysle 
vyhlášky 
č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva : 200,00 eur za jeden 
strom na základe záznamu v služobnom denníku, prípadne preberacom 
protokole. 

 

2. Znečistenie prírodného prostredia ( PET fľašami, ropnými látkami, bandaskami od PHM 
a pod. )50,00 eur za každý zistený prípad na základe záznamu v služobnom denníku, 
prípadne v preberacom protokole. 

 
 

3. Za neošetrenie stromu poškodeného ťažbou, alebo približovaním Pellacolom do 
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ukončenia pracovnej smeny 50,00 eur za každý zistený prípad na základe záznamu v 
služobnom denníku, prípadne v preberacom protokole. 

 

4. Nedodržanie termínu stanoveného písomne objednávateľom na odstránenie 
nekvalitne vykonanej práce – zmluvná pokuta do 500,00 eur. Pri nedodržaní termínu 
stanovenom objednávateľom pri VÚ do 50 rokov a VÚ nad 50 rokov, resp. ak zhotoviteľ 
ťažbu nevykoná je zmluvná pokuta vo výške hodnoty celej objednávky. 

 

5. V prípade omeškania v plnení dohodnutého termínu alebo časového harmonogramu 
zákazky stanoveného v objednávke objednávateľ má právo vyúčtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu až do výšky 10% z celkovej ceny zákazky. Sankcia sa neuloží, ak sa 
termín nedal dodržať z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok, resp. iných 
dôvodov, ktoré nemôže zhotoviteľ nijakým spôsobom ovplyvniť. 

 

 

 

Článok V. 

Cena a spôsob úhrady 

 

1. Cena bez DPH je stanovená podľa tabuľky v Prílohe č. 1 tejto zmluvy . 

 

2. Cena zrealizovaných zákaziek bude uhrádzaná na základe fakturácie zhotoviteľa. ku 

poslednému dňu mesiaca dodávateľ predloží objednávateľovi číselníky.    

 

3. Úhrada dohodnutej ceny sa vykoná na základe mesačných faktúr vystavených len za 

skutočne   prevedené práce a prevzaté práce. 

 

4. Lehota splatnosti faktúry bude  30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok VI. 

 Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Odstúpenie od zmluvy je možné z dôvodov uvedených v zákone. 
 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ hrubo 
poruší technologické podmienky uvedené v článku III. ods. 1. a 2. tejto zmluvy. 
Zároveň je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu stanovenú objednávateľom 
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podľa povahy a rozsahu vzniknutej škody, ak táto nie je určená v Článku IV. 
 

 
3. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 

 

 

Článok VII. 

 Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ 
je povinný zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní od jej podpísania spôsobom 
stanoveným v § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia. 

 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných 
číslovaných dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluva sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, 1 vyhotovenie dostane 
zhotoviteľ, 1 vyhotovenie objednávateľ. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že 
bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Jarabine dňa  

 

      Za objednávateľa služby:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

Lívia Kovalčíková       

   starostka obce 


