MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 117/2019-MsZ
zo dňa 25. júna 2019, v zmysle VZN č.102/2009 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta, v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
NA PREDAJ DREVA NA PNI
(ďalej aj „Kúpna zmluva“, aj „zmluva“)

1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA:
Mesto Rimavská Sobota
Sídlo: Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 0319031
DIČ: 2021230398
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC: SUBASKBX
Zastúpené: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
(ďalej ako „vyhlasovateľ“ alebo „predávajúci“)

2. PREDMET SÚŤAŽE:
V súlade s platným plánom hospodárskych opatrení pre LC Rimavská Sobota je
predmetom súťaže odpredaj drevnej hmoty na pni z úmyselnej obnovnej a výchovnej ťažby
v odhadovanom objeme 3500 m³.
Lehota plnenia:

do 31.12.2019, podľa harmonogramu určeného odborným
hospodárom vyhlasovateľa

lesným

3. VYHRADENÉ PRÁVA VYHLASOVATEĽA OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

1. Obchodnú verejnú súťaž zrušiť a ukončiť bez výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.
2. Zmeniť podmienky VOS a ostatné súťažné podmienky tak, že zmena bude uverejnená
spôsobom, ako je vyhlásená táto VOS (webová stránka mesta www.rimavskasobota.sk).
3. V prípade chýbajúcich alebo neaktuálnych súčastí ponuky môže vyhlasovateľ vyzvať
uchádzača na ich doplnenie alebo aktualizáciu.
4. V prípade nevyhovujúcich súťažných návrhov odmietnuť všetky súťažné návrhy a obchodnú
verejnú súťaž ukončiť ako neúspešnú.
5. Podaním súťažného návrhu uchádzač prejavuje súhlas s podmienkami súťaže.
Kritérium pre hodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za 1 m3 , pri dodržaní podmienok účasti VOS.
Príloha č.1: zoznam porastov, kde sa bude vykonávať úmyselná obnovná a výchovná ťažba, objem
drevnej hmoty a drevinové zastúpenie v jednotlivých porastoch.
Príloha č.2: porastová mapa dotknutých porastov
Navrhovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:
prevzatie pracoviska pred začatím prác na základe súhlasu na ťažbu,
komplexné spracovanie, ktoré zahŕňa: vyhľadanie vyznačených stromov, ťažba,
približovanie, manipulácia, ukladanie, odvoz drevnej hmoty nad 7 cm hrúbky
prípravu plochy na zalesnenie (uhodiť haluzinu)
zabezpečiť ošetrenie poškodených stojacich stromov po ťažbe a približovaní
prístupové cesty, hlavné cesty, odvozné miesta , približovacie linky a pod. vyčistiť od
zvyškov po manipulácií, po odvoze dreva resp. inej činnosti a uviesť do pôvodného stavu

-

Navrhovateľ:
berie na vedomie, že všetky práce budú dozorované odborným lesným hospodárom
a povereným zamestnancom mestského úradu Rimavská Sobota ďalej len (zamestnancom
MsÚ RS)
- má právo na terénnu obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže po dohode
s vyhlasovateľom.
Minimálna kúpna cena: 65 EUR/m3
-

4. MIESTO REALIZÁCIE:
Mestské lesy Rimavská Sobota:
parcela registra C - KN č. 2854/1, parcela registra C - KN č. 963, parcela registra C- KN
č. 969/1, parcela registra C - KN č. 960/1, parcela registra C - KN č. 958/1, parcela
registra C - KN č. 3960/1
Spomínané parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Tomašová a katastrálnom území
Rimavská Sobota a sú evidované na liste vlastníctva č. 2674 a č. 2959 vedeným
Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom.
5. KÚPNA CENA PREDÁVANÉHO DREVA A SPÔSOB URČENIA CENY:
•
•

kúpna cena za technickú jednotku 1 m3 (meter kubický)
kúpna cena musí zahŕňať všetky náklady a výnosy spojené s predmetom zákazky,

•
•

kúpna cena bude stanovená ako pevná v Eur
min. kúpna cena 65 EUR/m3

6. ODOVZDÁVANÝ NÁVRH MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ NÁLEŽITOSTI:
a) návrh je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením VOS „Predaj dreva na pni NEOTVÁRAŤ“,
b) návrh musí byť navrhovateľom podpísaný a musí obsahovať telefonický kontakt a adresu,
na ktorej bude navrhovateľ zastihnuteľný,
c) čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči Mestu Rimavská Sobota a voči
organizáciám zriadeným Mestom Rimavská Sobota
d) súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
k návrhu predloží:
- čestné prehlásenie, že ťažbové práce zabezpečí kvalifikovanými osobami
s potrebnými oprávneniami,
- referencie – zoznam poskytnutých služieb v oblasti ťažbovej činnosti alebo kúpy
drevnej hmoty,
- čestné prehlásenie, že nie je v konkurznom konaní alebo v konkurze a čestné
prehlásenie štatutárneho orgánu, že spoločnosť nie je v likvidácii;
- čestné prehlásenie, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok
ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii;
- potvrdenie Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky.
- potvrdenie od Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.
- plná moc v prípade zastupovania.
- všetky potvrdenia nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia.
Nepredloženie požadovanej dokumentácie je dôvodom na vylúčenie navrhovateľa zo súťaže.
7. NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY MUSÍ ZAHŔŇAŤ MINIMÁLNE NASLEDOVNÉ
NÁLEŽITOSTI:
V návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy musia byť uvedené nasledovné údaje a skutočnosti:
a)

údaje predávajúceho:

Mesto Rimavská Sobota
Sídlo: Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 0319031
DIČ: 2021230398
Zastúpené: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC: SUBASKBX

b)
c)

údaje kupujúceho,
záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve predať drevnú
hmotu vo vyťaženom objeme a záväzok kupujúceho túto drevnú hmotu kúpiť za kúpnu cenu
vo výške, ktorá bola touto kúpnou zmluvou dohodnutá za technickú jednotku,

d) kúpna cena drevnej hmoty v EUR za technickú jednotku, pričom výška kúpnej ceny musí byť min.
65 EUR/m³ s DPH

záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy,
f)
záväzok kupujúceho na vlastné náklady zabezpečiť:
- prevzatie pracoviska pred začatím prác na základe súhlasu na ťažbu,
- komplexné spracovanie, ktoré zahŕňa: vyhľadanie vyznačených stromov, ťažba,
približovanie, manipulácia, ukladanie, odvoz drevnej hmoty nad 7 cm hrúbky,
- vykonanie výrubu stromov, ktoré vyznačí odborný lesný hospodár,
- vykonávanie približovanie dreva len s dôrazom na minimálne poškodzovanie existujúceho
porastu,
- zabezpečiť ošetrenie poškodených stojacich stromov po ťažbe a približovaní
- odovzdanie pracoviska po ukončení prác odbornému lesnému hospodárovi.
- prístupové cesty, hlavné cesty, odvozné miesta , približovacie linky a pod. vyčistiť od
zvyškov po manipulácií, po odvoze dreva resp. inej činnosti a uviesť do pôvodného stavu
g)
meranie dreva vykoná kupujúci za prítomnosti odborného lesného hospodára a povereného
zamestnanca MsÚ RS a to nasledovne:
- Na zisťovanie objemu guľatiny sa použije STN 480009 – Tabuľky objemu guľatiny bez
kôry podľa stredovej hrúbky meranej s kôrou“.
- Meranie dreva sa vykoná podľa STN 480050 – „Surové drevo – základné a spoločné
ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky“. Meranie a zaokrúhľovanie strednej hrúbky sa
bude realizovať v zmysle „Nariadenia vlády SR č. 86 o klasifikácii surového dreva zo dňa
16. februára 2005“. V hrúbkovom stupni je stredný priemer uvádzaný s kôrou.
Kupujúci je povinný vykonať meranie dreva vždy po uložení dreva na odvoznom mieste
a pri odvoze dreva, za prítomnosti odborného lesného hospodára a povereného zamestnanca
MsÚ RS.
h) všetky práce budú prebiehať pod dozorom odborného lesného hospodára predávajúceho.
i) kupujúci je povinný uskutočňovať odvoz vyťaženej drevnej hmoty z jednotlivých odvozných
miest len vo vývozné dni ktoré si určí predávajúci.
j) miesto vykonania prác: Mestské lesy Rimavská Sobota
Mestské lesy Rimavská Sobota:
parcela registra C - KN č. 2854/1, parcela registra C - KN č. 963, parcela registra C- KN č.
969/1, parcela registra C - KN č. 960/1, parcela registra C - KN č. 958/1, parcela registra C
- KN č. 3960/1
Spomínané parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Tomášová a katastrálnom území
Rimavská Sobota a sú evidované na liste vlastníctva č. 2674 a č. 2959 vedeným Okresným
úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom.
k) predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, ak
kupujúci nedodrží ktorýkoľvek zo svojich záväzkov vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy.
l) zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
e)

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne
zverejňovanú zmluvu.

m) zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Rimavská Sobota
(www.rimavskasobota.sk).

8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV:
•
•

Najvyššia cena za technickú jednotku v EUR (EUR/m3 )
Vyhlasovateľ vyberie ako úspešnú ponuku navrhovateľa s najvyššou cenou
za technickú jednotku v EUR (EUR/m3 )

9. LEHOTA DO KTOREJ PODAŤ NÁVRH NA UZAVRETIE ZMLUVY:

•

Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke mesta
www.rimavskasobota.sk, na stránke www.drevoburza.eu, na úradnej tabuli mesta
Rimavská Sobota a zverejnením v jednom celoslovenskom tlačovom periodiku.

•

Súťažnú ponuku je možné odovzdať v podateľni Mestského úradu Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9 v termíne od 1.7.2019 do 26.7.2019 do 12.00 hod., resp. zasielať
poštou na adresu:
Mesto Rimavská Sobota
MsÚ - Odbor rozvoja mesta
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota

•

Pri ponukách zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť
zásielky. Po uplynutí lehoty nebude možné predložený návrh prijať, meniť a ani odvolať.
VYHODNOTENIE NÁVRHOV:

10.
•
•
•

•

•
•
•
•

Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom,
dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby súťažné návrhy zostali zalepené
do doby otvárania návrhov.
Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov prebehne na zasadnutí komisie
pre verejnú obchodnú súťaž.
Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých
návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty
na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú a budú vrátené navrhovateľovi.
Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže
zaradený.
O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená
a sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané
ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie
návrhov.
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční do 9.8.2019 komisiou
zriadenou na vyhodnotenie obchodných verejných súťaží.
Vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh bol vybratý, najneskôr
do 10 dní odo dňa vyhodnotenia návrhov písomnou formou.
V prípade víťazného návrhu je úspešný uchádzač povinný sa zaregistrovať do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora.
Ostatní účastníci súťaže, ktorí neuspeli, budú o tomto bezodkladne oboznámení,
najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.
Kúpna zmluva bude podpísaná do 30 dní odo dňa vyhodnotenia VOS.

V prípade záujmu budú bližšie informácie poskytnuté na Odbore rozvoja mesta MsÚ,
číslo tel. 047/5604666, 047/5604613
Rimavská Sobota, dňa 25.6.2019
Mesto Rimavská Sobota
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Príloha č. 1:
Zoznam porastov plánovaných na obnovnú ťažbu
Objem spolu (m³)

Približ. vzd. (m)

300
1131
440
169
440

350
700
350
50
450

20

350

470

50

20

670

250

971

190

Objem vyznačených drevín (m³)
DL/DZ
CR
HB
LM
BO
200
50
50
300
821
10
400
40
120
40
9
400
20
20

Dielec

Drevina

302
357
369
397*
450

DL,CR,HB
DL,CR,HB
DL,HB
DL,HB,LM
DL,CR,HB

458

DL,CR,HB

300

30

459

DL,CR,HB

600
2320

Spolu:

9

10

porast 397*: výchovná úmyselná ťažba (VEK 75)

Príloha č. 2:
Porastová mapa:

3500m³

Prihláška do obchodnej verejnej súťaže
na kúpu majetku vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota
(právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ)
1. Fyzická osoba - podnikateľ:
Meno a priezvisko žiadateľa: .......................................... r.č./IČO.................................
Dátum narodenia:............................................................................................................
Adresa bydliska:..........................................................................................................
Obchodné meno: ..............................................................................................................
Miesto podnikania: ...........................................................................................................
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ...............................................................................
2. Právnická osoba:
Obchodné meno............................................................................. IČO............................
Sídlo: ................................................................................................................................
Korešpondenčná adresa: ...................................................................................................
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: .......................................................................
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/ ................................................................................
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej
súťaže
NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
NA PREDAJ DREVA NA PNI
a mám záujem o kúpu majetku mesta v zmysle stanovených podmienok

- navrhovaná kúpna cena za 1 m3: ................... €
Žiadateľ o kúpu majetku mesta dáva týmto súhlas pre Mesto Rimavská Sobota so spracúvaním osobných údajov uvedených
v tomto tlačive vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na kúpu majetku v orgánoch mesta a v orgánoch mestského
zastupiteľstva, v materiáloch na rokovania mestského zastupiteľstva a vo verejne prístupných uzneseniach MsZ a následne
uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasuje, že tento
súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti kúpnej zmluvy a že ho počas jej platnosti nevezme
späť.

V ........................................ dňa: .........................

......................................................
podpis žiadateľa

Prihláška do obchodnej verejnej súťaže
na kúpu majetku vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota
(fyzická osoba)
Meno, priezvisko, titul: ................................................. Rodné priezvisko:................................
Dátum narodenia: .......................................................... Rodné číslo: ........................................
Trvalé bydlisko (podľa OP): ........................................................................................................
Kontakt (telefón, mobil): ..............................................................................................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej
súťaže
NA UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
NA PREDAJ DREVA NA PNI
a mám záujem o kúpu majetku mesta v zmysle stanovených podmienok

- navrhovaná kúpna cena za 1 m3: ................... €

Žiadateľ o kúpu majetku mesta dáva týmto súhlas pre Mesto Rimavská Sobota so spracúvaním osobných údajov uvedených
v tomto tlačive vrátane príloh pre účely prerokovania návrhu na kúpu majetku v orgánoch mesta a v orgánoch mestského
zastupiteľstva, v materiáloch na rokovania mestského zastupiteľstva a vo verejne prístupných uzneseniach MsZ a následne
uzatvorenia kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vyhlasuje, že tento
súhlas so spracúvaním osobných údajov je platný počas celej doby platnosti kúpnej zmluvy a že ho počas jej platnosti nevezme
späť.

V ........................................ dňa: .........................

......................................................
podpis žiadateľa

Čestné vyhlásenie
(právnická osoba)
Žiadateľ …...........................................................................................................................................
zastúpený …....................................................…..….. funkcia …......................................................
sídlo …................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
IČO: …........................................
Zapísaný v OR / ŽR …........................................................................................................................
oddiel: ….................... vložka číslo: …...............................................................................................

týmto čestne vyhlasujem,
že v čase podania žiadosti o kúpu majetku mesta nemáme */ máme *
po lehote splatnosti záväzky voči:

– Mestu Rimavská Sobota
– štátu
– daňovému úradu
– poisťovniam
výška záväzku ….........................................................................................................
odôvodnenie záväzku ….....................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Nie je voči nám vedené konkurzné konanie* / v likvidácii *.
Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta Rimavská
Sobota za účelom predloženia mojej žiadosti o kúpu majetku mesta. Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á)
dôsledkov, ktoré by vyplynuli z toho, ak by sa preukázalo, že údaje v tomto čestnom vyhlásení nie sú pravdivé.
V Rimavskej Sobote dňa .......….................................
…...............................................
podpis žiadateľa

* nehodiace sa preškrtnúť

Čestné vyhlásenie
(fyzická osoba - podnikateľ)
Žiadateľ …...........................................................................................................................................
zastúpený …....................................................…..….. funkcia …......................................................
sídlo …................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
IČO: …........................................

týmto čestne vyhlasujem,
že v čase podania žiadosti o kúpu majetku mesta nemáme */ máme *
po lehote splatnosti záväzky voči:

– Mestu Rimavská Sobota
– štátu
– daňovému úradu
– poisťovniam
výška záväzku …...............................................................................................................................
odôvodnenie záväzku ….....................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Nie je voči nám vedené konkurzné konanie* / v likvidácii *.
Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta Rimavská
Sobota za účelom predloženia mojej žiadosti o kúpu majetku mesta.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z toho, ak by sa preukázalo, že údaje v
tomto čestnom vyhlásení nie sú pravdivé.
V Rimavskej Sobote dňa .......….................................
…...............................................
podpis žiadateľa

* nehodiace sa preškrtnúť

Čestné vyhlásenie
(fyzická osoba)

Podpísaný (á) ......................................................................................................................................
nar. ........................................, č. OP ..................................................................................................
trvale bytom ........................................................................................................................................

týmto čestne vyhlasujem,
že v čase podania žiadosti o kúpu majetku mesta * mám * nemám po lehote
splatnosti záväzky voči:
- Mestu Rimavská Sobota
- štátu
- daňovému úradu
- poisťovniam
výška záväzku ….........................................................
odôvodnenie záväzku ….....................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Toto čestné vyhlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Mesta Rimavská
Sobota za účelom predloženia mojej žiadosti o kúpu majetku mesta.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z toho, ak by sa preukázalo, že údaje v
tomto čestnom vyhlásení nie sú pravdivé.

V Rimavskej Sobote dňa ….................................

…................................................
podpis žiadateľa

* nehodiace sa preškrtnúť

