Úplné znenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj
drevnej hmoty

Vodohospodár Makov, spol. s r.o.
Makov 60, 023 56 Makov
Náš list číslo
10/2019

Vybavuje
Jozef Pavlík

Telefón,email
MAKOV
041/43 64 218,
28.03.2019
vodohospodar@makov.sk

Vec
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku – drevnej hmoty z obecného
lesa
Vyhlasovateľ OVS:
so sídlom
:
IČO
:
DIČ
:
IČ DPH
:
Zastúpená
:

VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.
Makov 60, 023 56 Makov
36002950
2020134226
SK2020134226
Martin Pavlík, konateľ spoločnosti
Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK35 0900 0000 0003 1187 6392

Vodohospodár Makov, spol. s r.o.
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku Obce Makov v nasledovnom
predmete.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
- Smreková drevná hmota v 4, 8, 10, 12 a 15 m výrezoch z obnovnej úmyselnej ťažby
a kalamitnej ťažby v množstve cca 1500 m3.
V prípade záujmu občanov Makova o kúpu drevnej hmoty pre vlastnú potrebu si firma
Vodohospodár Makov, spol. s r.o. z celkového množstva vyčleňuje 10 % drevnej hmoty, kde
si vyhradzuje právo predať drevnú hmotu občanom Makova.
Drevná hmota sa bude manipulovať na uvedené dĺžky pri odbere. Uvedená drevná hmota
bude pripravená na odber priebežne do konca roka 2019 podľa kapacity odvozných miest.
Predaj sa bude uskutočňovať na odvoznom mieste, a to tým spôsobom, že zástupca
predávajúceho a zástupca kupujúceho zatriedia drevnú hmotu do jednotlivých kvalitatívnych
hrúbkových stupňov, vystavia preukaz o pôvode dreva, na základe ktorého bude vystavená
faktúra.
Platba bude realizovaná zálohou. Kupujúci sa zaväzuje zložiť na účet predávajúceho
zálohovú platbu vo výške 40 000 € do 5 dní od vyhodnotenia súťaže!!!

Z tejto zálohovej platby budú kupujúcemu priebežne vystavované faktúry za odobratú
drevnú hmotu.
V prípade nezloženia požadovanej zálohy na účet kupujúceho do 5 dní od vyhodnotenia
bude drevná hmota ponúknutá ďalšiemu uchádzačovi!
Kupujúci sa zaväzuje odobrať všetku drevnú hmotu v riadnej kvalite, kvalite kôrovca,
kvalite hniloby, okrem palivového dreva.
Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov :
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.
Zastúpená : Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti
Martin Pavlík, konateľ spoločnosti
Sídlo :
Makov 60, 023 56 Makov,
IČO :
36002950
DIČ :
2020134226
IČ DPH: SK2020134226
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK35 0900 0000 0003 1187 6392
e-mail: vodohospodar@makov.sk
Tel. č.: 041/43 64 218
(ďalej len vyhlasovateľ)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína 01.04.2019, t. j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli
obce Makov, na internetovej stránke obce Makov www.makov.sk v časti
Vodohospodár Makov, spol. s r.o.. Uvedené úplné znenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže bude zároveň zaslané všetkým známym
podnikateľským subjektom spracovávajúcim a obchodujúcim s drevnou
hmotou v k. ú. Makov. Uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
k dispozícii v tlačenej forme u pani Kataríny Chudějovej v kancelárii firmy
Vodohospodár Makov, spol. s r.o. každý pracovný deň v termíne od
01.04.2019 – 05.04.2019 v čase od 07:30 do 12:30 hod. Súťaže sa môže
zúčastniť ktokoľvek.
2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na
ktorú uvedie obchodné meno, adresu účastníka, meno, adresu
vyhlasovateľa a označenie „Obchodná verejná súťaž neotvárať“
v termíne do 05.04.2019 do 11.00 hod.
V obálke účastník predloží:
a) Doklad preukazujúci totožnosť účastníka: fyzická osoba - kópia občianskeho
preukazu, fyzická osoba podnikateľ – kópia občianskeho preukazu a výpisu
zo živnostenského alebo iného registra, právnická osoba - kópia výpisu
z Obchodného registra.
b) Písomný súhlas záujemcu o použití osobných údajov pre účely obchodnej
verejnej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (predkladá ho fyzická osoba a fyzická
osoba podnikateľ, súhlas je uvedený v prílohe).
c) Písomný súhlas záujemcu s podmienkami súťaže (súhlas je uvedený v
prílohe).

d) Kúpna cena za drevnú hmotu bude stanovená nasledovne: kupujúci uvedie
kúpnu cenu do tabuľky uvedenej v prílohe podľa jednotlivých kvalitatívnych
parametrov a hrúbkových stupňov tak, že ponúkne kúpnu cenu za 1 m3 bez
DPH a vypočíta hodnotiace číslo. Víťazom súťaže sa stane záujemca,
ktorý ponúkne také kúpne ceny jednotlivých kvalitatívnych
a hrúbkových stupňov drevnej hmoty, že dosiahne najvyššie konečné
hodnotiace číslo.

P.
č.

Kvalitatívny a hrúbkový stupeň

Cena bez
DPH za 1 m3

Váha
kritéria

1

Kvalita III. A/B, hrúbka 11-19

0,01

2

Kvalita III. A/B, hrúbka 20-35

0,29

3

Kvalita III. A/B, hrúbka 35+

0,09

4

Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 11-19

0,01

5

Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 20-35

0,18

6

Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 35+

0,05

7
8

Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 11-24
Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 25+
Spolu

0,03

Hodnotiace
číslo (cena bez
DPH za 1 m3 x
váha kritéria)

0,34
1,00

3. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
4. Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Vodohospodár
Makov, spol. s r.o., Makov 60, 023 56 Makov tak, aby jej prijatie mohlo
byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie
súťažných ponúk t.j. 05.04.2019 do 11.00 hod.
5. Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne
podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol predložený po lehote určenej
v podmienkach súťaže.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 05.04.2019
o 11.00 hod. v kancelárii Vodohospodár Makov spol. s r. o. a môže sa ho
zúčastniť oprávnený zástupca každého účastníka súťaže.
7. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým
uchádzačom dňa 08.04.2019.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- odmietnuť všetky predložené návrhy,
- vylúčiť zo súťaže účastníka, u ktorého eviduje neuhradené
pohľadávky po dátume splatnosti,
- súťaž zrušiť,
- predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
9. Za úspešného účastníka bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky
súťaže a ponúkne najvyššiu jednotkovú kúpnu cenu za drevnú hmotu.
10. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená zálohová faktúra na úhradu
zálohy vo výške 40 000 €, ktorá bude splatná do 5 dní od vystavenia.

Z uhradenej zálohovej platby sa budú postupne odpočítavať vystavené
faktúry na odobraté množstvo drevnej hmoty.
11. Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v
obchodnej verejnej súťaži.
12. Súťaž je platná, ak sa v nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil
podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.
13. Vodohospodár Makov, spol. s r.o. je platcom DPH.
14. Predávajúci vystaví faktúru podľa jednotlivých sortimentných stupňov.
15. Pri odvoze je potrebné rešpektovať, že kupujúci si zabezpečí odvoz, pričom
na jednu nákladku môže byť odvezené max. 24 m3 drevnej hmoty, aby sa
nepreťažovali komunikácie. V prípade, že po odvoze dôjde k poškodeniu
komunikácie nad súčasnú mieru, kupujúci túto komunikáciu musí uviesť do
pôvodného stavu na svoje náklady. Komunikácia bude prevzatá pred a po
odvoze drevnej hmoty povereným zamestnancom firmy Vodohospodár
Makov, spol. s r.o..
16. Odvoz predávajúci neumožní v prípade daždivého počasia.

Martin Pavlík
konateľ spoločnosti

Fyzická osoba
Fyzická osoba - podnikateľ
Právnická osoba

Súhlas
Titul, meno, priezvisko.................................................................................................................
Obchodné meno............................................................................................................................
Dátum narodenia...........................................................................................................................
IČO................................................................................................................................................
Trvale bytom.................................................................................................................................
Miesto podnikania.........................................................................................................................
týmto
udeľujem súhlas
so spracovaním osobných údajov v súlade s §7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, ktoré som dobrovoľne poskytol vyhlasovateľovi –
Vodohospodár Makov, so sídlom Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950 za účelom
prihlásenia sa do obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku Obce Makov – drevnej
hmoty.
Súhlas poskytujem v rozsahu údajov uvedených v cenovej ponuke na dobu neurčitú, do
písomného odvolania.
V.........................., dňa.................................

.
.................................................
vlastnoručný podpis a pečiatka

Fyzická osoba
Fyzická osoba - podnikateľ
Právnická osoba

Súhlas

Titul, meno, priezvisko.................................................................................................................
Obchodné meno............................................................................................................................
Dátum narodenia...........................................................................................................................
IČO................................................................................................................................................
Trvale bytom.................................................................................................................................
Sídlo/ Miesto podnikania .............................................................................................................
týmto
súhlasím s podmienkami
obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej je odpredaj majetku Obce Makov – predaj
drevnej hmoty.

V............................, dňa......................

..................................................
vlastnoručný podpis a pečiatka

Ponuka
na odkúpenie majetku - drevnej hmoty od firmy Vodohospodár Makov, spol. s r.o.
Obchodné meno: ..................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................
IČO: .....................................................................................................................
DIČ: .....................................................................................................................
Č. účtu: ................................................................................................................

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sortimentná skladba
Kvalita III. A/B, hrúbka 11-19
Kvalita III. A/B, hrúbka 20-35
Kvalita III. A/B, hrúbka 35+
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 11-19
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 20-35
Kvalita III. A/B, kôrovec, hrúbka 35+
Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 11-24
Kvalita III. C, hniloba, hrúbka 25+
Spolu

Cena za 1
m3 bez
DPH

Váha
kritéria

Hodnotiace
číslo ( cena bez
DPH za 1 m3 x
váha kritéria)

0,01
0,29
0,09
0,01
0,18
0,05
0,03
0,34
1,00

V ................................., dňa ............................

...................................................
pečiatka a podpis

