Obec Halič
Ulica mieru 66, 985 11 Halič,  047/4392356, 0907858440 starosta@halic.sk

Obchodná verejná súťaž č. 2/2022 na
predaj dreva na pni
Obec Halič vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 až
288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj dreva na pni, formou výberu víťaza
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za podmienok zverejnených nižšie v
texte.
1. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj dreva na pni z lesov vo vlastníctve Obce
Halič, LHC Lučenec, porasty č. 586 1 a 589 1, v kat. území: Halič, List vlastníctva č. 650, pre
kat. územie: Halič, obec: Halič, okres: Lučenec, parc. č. C-KN 696/3
Predmetom predaja je predaj dreva na pni, t. j. ťažbu, manipulovanie dreva na odvozné miesto
a odvoz z odberné miesta si zabezpečuje kupujúci. Predávajúci dáva do ponuky nasledovné
predpokladané minimálne množstvo drevnej hmoty v členení podľa porastu a druhového
zloženia:
porast 586 1: DZ 7m3, CR 12m3, HB 19m3, spolu 38m3
porast 589 1: CR 37m3, HB 14m3, DZ 11m3, spolu 62m3
Uvedené množstvá sú uvedené ako minimálne, avšak maximálne je uvedené množstvo možné
navýšiť o 20% objemu ťažby. Objem guľatiny predstavuje cca. 20% ponúkaného množstva,
objem vlákniny predstavuje cca. 80% ponúkaného dreva.
Obhliadka vyznačených drevín na ťažbu je možná po dohode so zmluvným OLH Obce Halič,
konkrétne PRE LESY, s.r.o., Ing. Miroslav Šupica, tel. 0917 856 277.
(ďalej aj „predmet obchodnej verejnej súťaže“)
2. Ponúkaná cena za predmet obchodnej verejnej súťaže
Potenciálny záujemca predkladá ponuku na kompletný predmet obchodnej verejnej súťaže
v uvedení navrhovanej kúpnej ceny v členení:






guľatina: ponúkaná cena za 1 m3 dreva na pni, minimálne podanie 150 € pri
predpokladanom množstve 20m3.
vláknina: ponúkaná cena za 1m3 dreva na pni, minimálne podanie 50 € pri
predpokladanom odobratom množstve 80m3.
forma predloženia návrhu: podpísaný a datovaný písomný návrh s uvedením
nasledovných údajov navrhovateľa:
1. u fyzickej osoby –podnikateľa – názov, sídlo, IČO, zastúpenie, tel. kontakt
alebo e-mail,
2. u právnickej osoby – názov, sídlo, IČO, tel. kontakt alebo e-mail.
Návrh je potrebné doručiť v uzavretom obale s uvedením čitateľného hesla:
„Obchodná verejná súťaž Predaj vyťaženého dreva – NEOTVÁRAŤ!“



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



Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:
Navrhovateľ musí byť spôsobilý nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa týchto
podmienok verejnej obchodnej súťaže.
Ponúknutá cena musí byť zaokrúhlená na celé eurá,
v prípade rovnosti víťazných ponúk budú uchádzači s rovnakou najvyššou ponukou
vyzvaní na priame rokovanie, v rámci ktorého bude stanovená víťazná cena a víťazný
uchádzač.
Víťaznou ponukou bude najvyššia ponúknutá cena spolu za predpokladané odobraté
množstvo guľatiny aj vlákniny v celku.





Uzávierka na predkladanie ponúk je 16.9.2022 o 12:00 hod. Ponuky je možné predložiť
písomne v zatvorenej obálke s označením: „Ponuka – obchodná verejná súťaž 3/2022 neotvárať“ alebo elektronicky cez portál slovensko.sk, prípadne mailom na info@halic.sk
s označením predmetu „Ponuka – obchodná verejná súťaž 2/2022 - neotvárať“.
Otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční na Obecnom úrade v Haliči dňa 19.9.2022 o 15:00
hod. Komisiu na otváranie obálok s ponukami a zostavenie poradia záujemcov tvoria členovia
Obecnej rady. V prípade rovnosti ponúk vyzve komisia uchádzačov s rovnakými ponukami na
účasť na priamom rokovaní o cene. S víťazným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva.
Fakturácia sa uskutoční po odbere vyťaženého množstva drevnej hmoty.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v akomkoľvek momente od
vyhlásenia do vyhodnotenia ponúk bez udania dôvodu.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli odsúhlasené uznesením obecného zastupiteľstva
v Haliči č. 429/2022 zo dňa 25.8.2022.

V Haliči, 25.8.2022

