MESTO TURANY – MESTSKÝ ÚRAD
Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj
vyťaženého dreva Mesta Turany
Obchodná verejná súťaž je súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Ide o stretnutie
sa viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky
vyhlasovateľa a ktorú vyhlasovateľ adresuje neurčitému okruhu osôb. Tieto osoby nemôžu
byť určené individuálne, pričom ich druhové určenie nie je vylúčené.

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy.
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov: Mesto Turany
Sídlo: Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Zastúpenie: Ing. Miroslav Blahušiak – primátor mesta

IČO: 00316962 Telefón:
043/4292400
Kontaktná osoba pre administráciu obchodnej verejnej súťaže: Ing.
4302616, e-mail: uctarenturany@centrum.sk

Kleinová, tel. č.043/

Kontaktná osoba pre stanovenie technickej špecifikácie predávaného majetku: Ján Murárik,

držiteľ preukazu OLH v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky MPSR č. 451/2006, tel.: 0918 333 989
Kontaktná osoba dozorujúca priebeh predaja a obhliadku predávaného dreva: Pavel Pohánka,
0905 233 956.
Kancelária: učtáreň mesta Turany
E-mail: uctarenturany@centrum.sk
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber kupujúceho pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej
predmetom bude kúpa vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany.

Druhy predávaného dreva :
1. Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : AB,
2.

Názov tovaru: ihličnatý priem. smrek v kôre Akostná trieda : C,

3.

ihlič. vláknina SM/JD v kôre od 8cm t.k. do 60cm h.k.

4.

Kôrovcová hmota:

3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
4. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Výzva je zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa www.turany.sk a možno
do nej nahliadnuť aj osobne, a to u kontaktnej osoby pre administráciu obchodnej verejnej súťaže v
sídle vyhlasovateľa (učtáreň budovy Mestského úradu v Turanoch) a v úradných hodinách.
Úradné hodiny:

Stránkové dni:

pondelok, utorok, - od 7,00 hod. – 12,15
streda - od 7,00 hod. – 12.15 hod.
piatok - od 7,00 hod. – 12.45 hod.

13,00 - 15.00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

5. Lehota (súťažná lehota) a spôsob predloženia návrhu:
a) termín predkladania návrhov: do 4.4.2018 do 15,00 hod. osobne do podateľne Mesta Turany,
kuriérom, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie
dátum podania (uvedený na poštovej pečiatke)
b) adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: „Mesto Turany, Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91,
038 53 Turany“
c) jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť: slovenský
d) forma predloženia návrhu: podpísaný a datovaný písomný návrh s uvedením nasledovných
údajov navrhovateľa:
1. u fyzickej osoby – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, tel. kontakt alebo email, 2. u právnickej osoby – názov, sídlo, IČO, tel. kontakt alebo e-mail, je potrebné doručiť v
uzavretom obale s uvedením čitateľného hesla: „Obchodná verejná súťaž Predaj vyťaženého
dreva - NEOTVÁRAŤ!“.
e) do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté súťažné návrhy:
1. doručené po stanovenom termíne odovzdania, alebo
2. nedoručené v uzatvorenom obale, alebo
3. doručené bez uvedenia čitateľného hesla, alebo
4. doručené bez požadovanej identifikácie navrhovateľa, alebo
5. doručené iným spôsobom ako je uvedené v podmienkach tejto obchodnej verejnej súťaže.
6. Lehota na oznámenie vybraného návrhu (akceptačná lehota):
Vyhlasovateľ oznámi informáciu o vybranom účastníkovi súťaže (úspešnom navrhovateľovi), alebo o
ukončení obchodnej verejnej súťaže bez výberu navrhovateľom do 30 dní po vyhodnotení obchodnej
verejnej súťaže podľa bodu 9. týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže. 7. Podmienky účasti
navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
Navrhovateľ musí byť spôsobilý nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa týchto podmienok
obchodnej verejnej súťaže. 8. Ďalšie podmienky:
a) vyhlasovateľ určuje, že :
- navrhovateľ musí akceptovať predložený návrh kúpnej zmluvy a stanovené podmienky, čo
potvrdí podpísanou prílohou č. 1, ktorá bude súčasťou jeho ponuky; - vzor je prílohou výzvy
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo obchodnú
verejnú súťaž zrušiť; takúto zmenu uverejní takým istým spôsobom ako samotnú výzvu na podanie
návrhu;

c)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť obchodnú
verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu;
d)
navrhovateľ je svojím predloženým predbežným ako i následným návrhom predloženým po
ukončení rokovacích konaní, po jeho doručení vyhlasovateľovi viazaný a takto doručený návrh už
nemožno odvolať, zmeniť alebo doplniť (predložený návrh je neodvolateľný, nezmeniteľný a
nedoplniteľný už v okamihu jeho predloženia vyhlasovateľovi), s výnimkou uvedenou v bode 8. písm.
e) týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže;
e)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah
súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie a určiť mu na doplnenie lehotu najviac 7
kalendárnych dní. Súťažný návrh, ktorý nebude v takto poskytnutej lehote na doplnenie návrhu riadne
a včas doplnený, nebude zahrnutý do obchodnej verejnej súťaže;
f)
vyhlasovateľ v zmysle § 286 obchodného zákonníka si vyhradzuje právo rokovať o konečnom
návrhu podmienok týkajúcich sa zabezpečenia odkupných cien konečnému predajcovi so všetkými
navrhovateľmi;
g)
v prípade uskutočnenia rokovacieho kanania, navrhovatelia budú povinný do 14 kalendárnych
dní doručiť nové návrhy na odkupné ceny stanovené na dohodnuté akostné triedy platné pre upravené
výrezy;
h)
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej
verejnej súťaže na svojom webovom sídle;
ch) vyhlasovateľ neuhrádza (nenahrádza) navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži;
i)
vyhlasovateľ nariaďuje pred podaním návrhu realizovať obhliadku ťažobného miesta v
spoločnosti zodpovednej osoby. Termín obhliadky si stanoví na základe tel. dohovoru so
zodpovednou osobou p.
Pohánkom, tel. v bode 1 tejto výzvy;

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že objem predávaného dreva závisí od ťažobnej
činnosti predávajúceho. Predpokladaný objem predaja 2000 m3 - nie je záväzný.

j)

9.
Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:
Úspešným bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najvyššou priemernou kúpnou
cenou pre kategórie drevnej hmoty uvedené v bode 2 tejto výzvy stanovenú pre dĺžku stromu za
1 m3 resp. ak vyhlasovateľ pristúpi k rokovaciemu konaniu úspešným bude ten účastník súťaže,
ktorý predloží po rokovacom konaní, konečný návrh s najvyššou ponúknutou priemernou
kúpnou cenou za 1 m3 pri zohľadnení manipulačných nákladov. Ak viac účastníkov súťaže
predloží návrh s rovnakou najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, o úspešnom účastníkovi súťaže
sa rozhodne žrebom.
Ďalšie požiadavky: predmet rokovacieho konania:
Podmienky navrhovateľov týkajúce sa úpravy vyťaženého dreva, zabezpečenia konečného
odberateľa pre jeho výkup. Vyhlasovateľ bude rešpektovať stanovenie prevzatého množstva a
určenie kvality na základe preberajúceho protokolu u konečného odberateľa po
nevyhnutných pilčíckých úpravách. Vyhlasovateľ nebude akceptovať žiadne výdavky
súvisiace s úpravou, dopravou a manipuláciou prebraného dreva.

10.

V Turanoch dňa 19.03.2018

Za vyhlasovateľa
.............................................
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Prílohy:
-

Príloha č. 1 čestné vyhlásenie

-

Príloha č. 2 návrh na plnenie kritéria

-

Príloha č. 3 návrh zmluvných podmienok

