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Spoločnosť Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš, v zmysle ustanovenia z valného zhromaždenia členov 

Spoločenstva zo dňa 28.04.2013 

vyhlasuje 

  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA PREDAJ DREVA 

 

Predmetom predaja je drevná hmota uvedená v Tab. 1, ktorá je v stave „vyznačených stromov určených k ťažbe“ 

v lesnom poraste Pozemkového a Lesného spoločenstva Rákoš v katastrálnom území Rákoš.  

Plánovaný termín realizovania ťažby a predaja dreva: 1. štvrťrok 2020 

Plánované miesto predaja:     k. ú. Rákoš/ k. ú V. Myšľa 

Parita:       odvozné miesto (sklad) 

 

Sortimentácia vyťaženého dreva bude prebiehať na odvoznom mieste (sklade) prístupnom pre odvoz dreva 

nákladným autom v súlade s STN 480055 480056 s prihliadaním na špecifikáciu a požiadavky odberateľa, ktorého 

ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia.  

 

Tab. 1 Vyznačená drevná hmota 

P. č. Drevina Množstvo [m3] Počet kusov Ꝋ[m3/ks] 

1 Borovica (lesná + čierna) 58,55 44 1,33 

2 Smrek obyčajný 68,00 38 1,78 

3 Agát biely 8,70 17 0,51 

4 Čerešňa vtačia 12,96 22 0,58 

5 Buk lesný 30,11 20 1,51 

 

Výbor PaLS Rákoš záujemcom dáva do pozornosti orientačné ceny vyrábaných sortimentov, ktoré sú uvedené 

v Tab. 2 

 

Tab. 2 Orientačné ceny vybraných sortimentov  

P. č. Drevina/Sortiment Kat. III.A Kat. III.B Kat. III.C Vláknina 

1 Borovica (lesná + čierna) 60,00€ 52,00€ 45,00€ 24,00€ 

2 Smrek obyčajný 70,00€ 65,00€ 48,00€ 24,00€ 

3 Agát biely - - 50,00€ 46,00€ 

4 Čerešňa vtačia - - 60,00€ 43,00€ 

5 Buk lesný 70,00€ 65,00€ 50,00€ 46,00€ 

 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

1. Návrhy cien a záujem o sortimenty je potrebné doručiť v termíne do 31.01.2020 na adresu: Pozemkové a lesné 

spoločenstvo Rákoš. Rákoš 95, 044 16 Bohdanovce. Alebo e-mailovú adresu urbar.rakos@urbar-rakos.sk , 

kde do predmetu je potrebné uviesť „Súťaž – neotvárať“ Rozhodujúci je termín doručenia vyhlasovateľovi. 

2. V prípade záujmu len o niektoré sortimenty z ponuky je možné zasielať cenové návrhy len pre požadované 

sortimenty. 

3. Navrhovateľ predloží návrh v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie: 

a. svoj názov (meno a priezvisko) a adresu pre doručovanie listových zásielok 

b. názov a adresu sídla vyhlasovateľa 

c. označenie „Obchodná verejná súťaž -Neotvárať“. 

4. Návrhy, ktoré budú doručené po uplynutí lehoty určenej na predkladanie návrhov, nebudú zaradené do súťaže 

a budú navrhovateľom vrátené neotvorené. 

5. Návrh musí obsahovať najmä: 
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a. u navrhovateľov - fyzických osôb (podnikateľov): obchodné meno, miesto podnikania, 

identifikačné číslo, záväzný návrh kúpnej ceny. 

b. u navrhovateľov – právnických osôb: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, záväzný návrh 

kúpnej ceny. 

6. Navrhovateľ, ktorý predložil návrh, súhlasí, že vyhlasovateľ bude osobné údaje uvedené v požadovaných 

dokladoch spracúvať na účely vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. 

7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže. Zároveň si vyhradzuje právo 

obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť, aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 

8. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ, a to bez akéhokoľvek finančného 

nároku voči vyhlasovateľovi. 

9. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených súčasťou v obchodnej verejnej súťaži. 

10. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční komisiou, zloženou z výboru Pozemkového a lesné spoločenstva Rákoš. 

11. Kritériom na určenie víťaza súťaže a poradia návrhov je ponúknutá kúpna cena. Prvé poradie sa pridelí ponuke 

navrhovateľa s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. Ak návrhy s najvyššou kúpnou cenou predložia viacerí 

navrhovatelia, vyzve ich vyhlasovateľ na zvýšenie ceny. Poradie ostatných sa určí ako podiel vyhodnocovanej 

a najvyššej navrhovanej kúpnej ceny. 

12. Navrhovatelia budú o výbere víťazného návrhu informovaní písomne, meilom alebo telefonicky do 5 

pracovných dní od rozhodnutia komisie. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 30 dní od 

rozhodnutia komisie. 

13. Kúpnu cenu navrhovateľ uhradí najneskôr v deň odvozu prevodom účet Pozemkového a lesného spoločenstva. 

14. Obhliadka porastu, v ktorom prebehne ťažba drevnej hmoty, sa môže uskutočniť po telefonickom 

dohovore s predsedom na t. č. +421 948 522505 alebo emailom na adresu urbar.rakos@urbar-rakos.sk.  

15. Prípadné otázky technického charakteru je možné konzultovať s lesníkom na t.č. +421948323722.  

V Rákoši dňa 12.01.2020 

 

 

 

  

 

  .............................................. 

        Ing. Ondrej Kováč, PhD.   

         predseda spoločenstva 
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