
Bývalí urbárnici – pozemkové spoločenstvo Komjatná 

 

Vyhlasuje verejnú súťaž 

na ťažbu kalamitného dreva na odvozové miesto 

 

1. Vyhlasovateľ:   

    Bývalí urbárnici – pozemkové spoločenstvo Komjatná, Komjatná 108 

     IČO: 42065291  IČDPH: SK2022706686 

2. Predmet súťaže:  

     Predmetom súťaže je ťažba drevnej kalamitnej hmoty nachádzajúcej sa v k.ú. Komjatná.  

 

3. Miesto realizácie: 

         1.   porast č. 1292a  

                                2. porast č. 1287 

   3. porast č. 1281 

     t. j. lokalita „Hlavačka“ a lokalita „Háj“.                                                                    

  

3.  Podmienky súťaže:  

    Verejnej súťaže sa môže zúčastniť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na danú 

obchodnú činnosť oprávnenie alebo má plnú právnu moc takú osobu zastupovať. Kritérium pre 

hodnotenie súťažných návrhov bude cena. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka 

dosiahne najnižšiu  cenu za  technickú jednotku (m3). Výsledky súťaže budú zverejnené na 

webovej stránke po vyhodnotení. 

 

4. Termín a spôsob podávanie ponúk: 

 Ponuky sa podávajú písomne v zalepenej obálke označenej heslom  

„Ťažba – neotvárať“ 

Záujemca do ponuky napíše názov a adresu  obchodného mena.  

 Ďalej napíše ním navrhovanú cenovú ponuku (eur bez DPH) za mernú jednotku (m3). 

 Ponuky je možné podať len do 05.10.2019 a to poštou  alebo osobne na adrese  Bývalí  

urbárnici – pozemkové spoločenstvo Komjatná, Komjatná 430, 034 96 Komjatná.  

 

5. Ponuky ktoré nebudú akceptované: 

   Ponuky podané po stanovenom termíne. 

   Nekompletná alebo zle vypísaná ponuka. 

   Ak záujemca podá viac ako jednu ponuku. 



 

 

6. Osobné obhliadky dreva: 

     Osobné obhliadky budú možné v termínoch: operatívne      

     Kontaktná osoba: Jaroslav Hromada, 0918 564 042 

                                 

7. Fakturácie: 

     Súťaž bude vyhodnotená 06.10.2019 

Po vyhodnotení súťaže bude s víťazom podpísaná zmluva o ťažbe dreva.  Následne víťaz 

uskutoční ťažbu. Po skončení a prevzatí prác bude víťazovi uhradená faktúra.  

 

 

 Komjatnej dňa 21.09.2019          

 

                                                                                       Jaroslav Hromada 

                                                            predseda  Bývalých urbárnikov – pozemkového 

       spoločenstva Komjatná 
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