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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
Vnútroštátne identifikačné číslo:  54435439
Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Vrancová
Telefón: +421 584422061
Email: michaela.vrancova@npmuranskaplanina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.npmp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/21301/orders

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/461671
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/461671

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Lesnícke služby v ťažbovom procese v Národnom parku Muránska planina na rok 2023
Referenčné číslo: 461671

II.1.2)    Hlavný kód CPV
77230000-1

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub 
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú 
činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická 
diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o prírode blízke 
hospodárenie a diferencovaný prístup k starostlivosti, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, 
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu 
starostlivosti o les a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a 
nepredvídaných škôd na lesoch.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
1 150 509,34 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  4
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
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Muráň
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77230000-1

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný park Muránska planina

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub 
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú 
činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická 
diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o prírode blízke 
hospodárenie a diferencovaný prístup k starostlivosti, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, 
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu 
starostlivosti o les a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a 
nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
417 662,67 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
 Pohorelá, Červená Skala
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77230000-1

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný park Muránska planina

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub 
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú 
činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická 
diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o prírode blízke 
hospodárenie a diferencovaný prístup k starostlivosti, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, 
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu 
starostlivosti o les a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a 
nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
164 513,33 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
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Časť: 3
II.2.1)    Názov

Závadka
Časť č.:  3

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77230000-1

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný park Muránska planina

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub 
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú 
činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická 
diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o prírode blízke 
hospodárenie a diferencovaný prístup k starostlivosti, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, 
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu 
starostlivosti o les a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a 
nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
425 666,67 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 4

II.2.1)    Názov
Michalová
Časť č.:  4

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
77230000-1

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný park Muránska planina

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub 
stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú 
činnosť zameranú na hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická 
diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o prírode blízke 
hospodárenie a diferencovaný prístup k starostlivosti, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, 
hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu 
starostlivosti o les a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a 
nepredvídaných škôd na lesoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
142 666,67 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO. 
1.2Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO a spôsobu ich 
preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO účinné od 1.12.2019. 
1.3V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty
(uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný
predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z
obchodného registra alebo živnostenského registra). Ak uchádzač nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov
uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32
ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný
doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie
uvedeného dokumentu/ uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na
nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov: 
Formuláre a žiadosti - Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk) 
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou 
konverziou musia byť súčasťou ponuky (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak uchádzač má
záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje). 
1.4Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Uchádzač
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať
doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom. 
1.5V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje 
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť. 
1.6Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené v originálnej
elektronickej forme alebo ako scan originálu alebo ako scan ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. 
1.7Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva
ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  -Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  -Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  -Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  -Nevyžaduje sa

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Áno

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
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Dátum a čas:  14.04.2023 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

CS
SK

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  14.04.2023 10:00
Miesto:  Správa NPMP, - zasadačka 
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúce 
ul. Janka Kráľa 12,050 01 Revúca
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického
prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality
elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 
sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre nadlimitnú zákazku, hodnotu 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
1.Počet uchádzačov nie je obmedzený 
Nakoľko sa jedná o činnosti lesného hospodárstva nie je presne možné stanoviť predpokladané množstvo činnosti v 
ťažbovom procese. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť položku predpokladané množstvo v rámci plnenia 
zmluvy pri zachovaní jednotkových cien. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 
v zmysle § 37. 
V zmysle podľa § 66 ods. 7 písm. b) verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa 
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a 
vysvetlení, zverejní v súlade s §64 ods. 4. zákona o VO v systéme IS EVO na URL adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457657 
Ponuky sa predkladajú v systéme IS EVO. Ponuky môže predkladať len uchádzač zaregistrovaný v IS EVO

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.03.2023
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