
G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/2

Obchodné meno Emil Demovič
Sídlo Štúrova 21,919 04 Smolenice
Platca DPH 
(áno/nie) nie

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR

Spolu 118 508,00 0,00 118 508,00

Dátum 24.6.2013
Obchodné meno Emil Demovič
Meno Emil Demovič
Podpis

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom 
v hárku „G.l. Tabuľka plnenia kritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
- obchodné meno
- sídlo
- údaj „Platca DPH" - doplní text „ áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text „ 
nie"
- dátum
- obchodné meno
- meno
- podpis
Údaje o cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
prenesie z hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov pre



G.2.Tabuľka cenovej ponuky Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná
jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
memú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
34 Čistky' a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste do výšky 4 

m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 33 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 136,00 12.00 1 632,00

35 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky od 4 
do 7 m

ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 24 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 96,00 13,00 1 248,00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 
7m

ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 36,00 19.50 702,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 
4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 40 1040 10,00 10 400,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 
4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed* 440 7920 11,50 91 080,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 
7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 120 720 17.80 12 816,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, počet 
íedmcov na odsmuieme 4íH)ks>Jí)í1ni linkv 100 m 0,2 28 22.50 630,00

Sumárna ponuka za zákazku 118 508,00

Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 je d *=  100 ks vybratých (odstránených) jedincov



ô

G .l. Tabuľka plnenia kritérií

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/01

Príloha č. 2

!
Obchodné meno . Janka Murínová - LESYP
Sídlo Prašník 171
Platca DPH 
(áno/nie) áno

Gena bez D.PH DPH 20% Cena s DPH |
IBUR EUR i~u r

| Spolu 198 263,25 39 652,65 237 915,89

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno Janka í Murínová - LESYP
Meno Janka Murínová
Podpis

Uchádzač uved ie svoju cenovú ¡ponuku v prílohe č.2, i pričom
wlhäiiku , „G .1. Tabu Fka p I ne n ia I kritér í í" vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
-obchodné meno
-sídlo
- údaj „Platca DPH" - doplní text „ áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text „ 
nie"
- dátum
- obchodné meno 
-m eno 
-podpis
Údajeo.cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
¡prenesie z!hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov pre

%ehlo)3yjcm/ tfQt/trhnyiQu/Dľeolločeioct ce/nco Je  ho/oecnco
ľ

hebaolem joo¿odot/ai olool&ílo l
O J

Murínova Janka - LESYP 
Prašník 171 

100:3747 55 17 
IC DPH: SK1042810395

- ¿¿¿h .



G.2.Tabuľka cenovej ponuky Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/1
Jeďmé kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu
jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku y 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
1 Jamková sadba vpľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,01 25,00 0,25
2 Jamková sadba krytokqrenných sadeníc veľkpsť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 7,00 440,00 25,00 U 000,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 ern, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 29,00 1880,00 20,00 37 600,00
5 Strbinpvá sadba cfo nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 10P kusov 0.01 6,00 0,06
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 4,00 40,00 75,00 3 000,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 1QQ ku§Qv 0,01 50,00 0,50
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám Šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov W \ 25,00 0,25
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 15,00 0,15

Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 16,00 0,16
U Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 U) 0

1? Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním
veľkosť plôšky lOpxlOO cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 4,00 20,00 25,00 500,00

I3 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plpšné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu í ha 0,01 75,PO "Ó,75
14 Čistenie plôch oíI zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 36,00 11200,00 __ 1.80 20 160.00

Čistenie plôch pd zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m?* 4.00 1400 2,00 2 800.00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním pp ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 1,20 1,20
17 Pálenip zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 — l ž i 3,60
18 Ošetrovanie sadeníc okppaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm J 00 plpšpk 0,01 25,00 0,25
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 4 120 3,60 432.00
21 Ochrana sadeníc prpti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 276,00 16680,00 3,50 58 380,00

22 Oclirana sadeníc prpti burine vyžínanlm v pásoch alebo 
celoplošne šírka pásu 60+crr>, yýška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná

100 m2 4,00 280,00 6,20 1 736,00
23 Ochrana sadeníc prpti burine zašľapávaním veľkpsť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,50 0,03
24 Qchrana sadeníc prpti burine chemickým postrekom plpšnc alebp v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 80,00 0.80
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 4.00 200,00 3,20 640,00
26 Qcbfana s^denÍP Pľctf zverpu sk)adanífn pchrannéhp rnateriálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 4,00 200,00 1,60 320,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spôn nad 130 100 kusov 200,00 8000.00 2,00 16 000.00



por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná
jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
rpernú 

jecjpptku y 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

28 Ochrana sadení p pred zverop iným materiálom (pletivo, plast, 
kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materiálu 1 hod. 1 3,60 3,60

32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krpv mechanicky -  príprava 
plochv na obnovy lesa, oleeie rubv. orestrihávkv 40-50 jed./ar, výška dp 4m lOOjed.* 180,00 7200,00 6,00 43 200,00

33
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krpv chemicky - príprava 
plochy na obnovu lesa výška do 4m 1 ha M l 90,00 0,90

46 Aplikápia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 4 200 2,00 400,00
47 Vyvetyovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 2 2000 0,10 200,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 4,00 240,00 Q,50 120,00
51 Ochrana prp î ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetpm bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 3,68 220,00 2,00 440,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,20 0,20
53 Prevažovanie pchrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,15 0,15
57 Zakladanie lapákov na podkôrny hmyz bližšie v opise predmetu zákazky í m3 4.00 40,00 8,00 320,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3,60
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 270 3,60 972,00
66 Práce pa zachpv^pí gepqfppcju lesných íjreyín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3,60
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky \ hod. 1 3,60 3,60
68 PreyáfJzka plapíáží vianočných strpipčekav bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3.60

69 Mechanizovaná úpräva plochy semenných sadov a plantáží 
vianočných stromčekov kosenie v ha, rnulčpyanie y ha 1 hod. 1 3,60 U> XJN 

í 
O

70 Ružflé ejstenie pdrážok a pdvpdňpvacích prvjcov na lesnej dppfay^gj
sieti

bližšie y opise predmetu zákazky
1 hpd. 1 3,60 3,60

71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky L M : .. 1 ŠTOO 5,00
Sumárna ponuka za zákazku 198 263,25

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno Janka Murínpvá - LESYP

Meno Janka Murínqvá

Podpis

Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

Murínova Janka - LESYP 
Prašník 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČDPH: SK1042810395



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/2

Obchodné meno
..............  I

. Janka Murínová - LESYP
Sídlo Prasník 1177Í1
Platca fBPH
(áno/nie) ;äno

Gena bez DPH I Í1M 20% Cena s ©PH
EUR EUR OBUR

Spolu 85 403,20 17 080,64 102 483,84

Dátum 12.7:2013
Obchodné meno Janka Murínová -  ĽESYP
Meno Janka Murínová
Podpis tú/a*. 3?

Uchádzač uvediesvoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom
v^háŕku , „G.l. ¡Tabu ľka ¡plnenia íkritér ií" vy p I n í všet kyž tto vyf a rbené; po I ia:
- obchodné meno 
-sídlo
-  údaj JP  latca ;DPH "-doplní text „ áno ", a lebo ak i n ie je; p latcom DPH dop I n í text „ 
nie"
-dátum
- obchodné r meno 
-meno 
-ipo4pi5
■Údajeocenách n ie je potrebné dop íňať, i pretože „Cena bez DPŕť'sa automaticky 
prenesie z hárku ,>6.2 Tabuľka cenovej ponuky" po dopIneníccenových návrhov pre

'T r e  h  lo \3 u j  e / 'ľ i  /  ľi c¡ u  ŕ  h  si u  p/o. p  r e d ¡ 0  č  e  ix .a . Cc h o j  j  e  ̂  t  c¿ ícl  ol /

hebudew  p o lo lo  uctí o toda^y k  č  >n Jui/e.

Murínová Janka - LESYP
Prašník 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČ DPH: SK1042810395



G.2.Tabuľka cenovej ponuky Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/2

por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špeeifjkápia pestovateľského výkonu Merná
jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednptjíu y 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

34
Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste do výšky7 4 
m

ftllj&fôté, mtftafé, zmiešané dreviny, 33 ks%  sppln s ks 
liniek (linka25%iedincpv), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 136.00 6,70 911,20

35 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky pd 4 
<do 7 m

jh ličn ^ , listnaté, zmie$aflé ťfrgYÍnyf 24 ks/ár sppÍH 5 ks 
liniek (linka25%iedincpy), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 96,00 10,00 960.00

36 čistky a prerezávky s rpžč}eňpvanfm y leskom ppraste výšky nad 
í  18188

ffpféňäfé, fmnate, zmie^né dreviny, 9 k$/är §pp|u § ks 
liniek (linka25%iedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 36,00 16,00 576,00

37
Čistky a prerezávky bez rpzčleňpvania y jesnpm ppraste cjp výšky 
4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 40 IQ40 5,50 5 720,00

38 Čistky a prerezávky bez rpzčleňpvania v lesnom ppraste výšky ocj 
4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 440 7920 8,30 65 736,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky 
nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 120 720 U\ O o 10 800.00

4Q Výrub rpzčleňpvacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané drevtny;šírka!inky2,Sm, 
počet iedincov na odstránenie 400ks/100m linkv 100 m 0,2 28 25,00 700,00

Sumárna ponuka za zákazku 85 403,20

Dájurn 12.7.2013

Obchodné meno Janka Murlnová - LESYP

Meno Janka Murlnová

Podpis

Vysvetlivky : m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m J vyťaženej hmoty, 100 je d .*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

- J N

yurínová Janka - LESYP
Prašník 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČDPH: SK1042810395



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/3

Obchodné meno Janka Murínova - LES YP
Sídlo iPrašriík Í177Í1
Platca DPH j
(áno/nie) áno

I Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
] EUR EUR IEUR
Spolu 74 000,00 14 800,00 88 800,00

Dátum 12 :7:2013
Obchodné meno Jan ka í Mu r í nová -  ;LESYP
Meno JankaMurinovä
Podpis __ )  I

Uchádzaču ved ie svoju ce novú ponu kuv prílohe č.2, p r ičom 
v i hä r k u ,>G .1. Tabuľka plnenia l kritéri í" vy p I n í všetky ž Ito vyfarbené ¡po 1 ia: 
-obchodné meno 
-sídlo
- údaj ¿Platca DPH" - doplní text,, áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text „
_• // m e
-(dátum
- obchodné meno 
-meno 
-podpis
Údaje o cenách nie je potrebné.dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
prenesie z hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky" ¡po doplnení cenových návrhov pre

'Treh ÍQ 3ujem / z o  nQurhhu^o preoj/o¿ek(X eena jjc  konečna. O) 

ľ) e budteŕn Poľa dQ(jq i  o/oolo) ~ík y  Jr č/n .

Murínova Janka - LESYP 
Prašnfk 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČ DPH: SK1042810395

u a



G J-

G.2.Tabuľka cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/3

Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Jediné kritéríum na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku 'v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná
jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jefinPtkw v 
€ bez DPH:

C?ľ!3 za 
pestovateľský 
výkpn y € bez 

DPH:
29 Oplocpvanie lesriýcj} porastov pletivom výroba kolqv, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 66,00 320,00 200,00 64 000,00

3Q Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 120 60,00 7 200,00

31 Likvidácia starých pplptepí, bez pqužitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvpzu 100 m 80 35,00 2 $00,00
Sumárna ponuka za zákazku 74 000,00

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno Janka Murínová - LESYP

Meno Janka Murínová

Podpis _S*

Vysvetlivky: m  3 ‘  =  ťažbové zvyšky z 1 m J vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

Murínova Janka - IESYP 
Prašník 171 

IČO: 37 47  55 17 
1Č DPH: SK1042810395



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č 2

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice. 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02 07 2

Obchodné meno Ján Raffay
Sídlo Šterusy 54.922 03
Platca DPH 
(áno nie) Nie

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR

Spolu "0 0*4,40 0,00 r0 Q~4:40

Dátum 10 7 2013
Obchodne meno Ján Raffay
Meno Ján Ra/fay
Podpis ď í .

7 T

Prehlasujem, že cenová ponuka je konečná a nebude požadovať dodatky k zmluve.

V Šterusy 10.7.2013



G.2.Tabuľka cenovej ponuky Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Dechtice, 07 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/07/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por.
číslo
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu
Merná

jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

34 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste do výšky 4 
m

ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 33 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 136,00 4,95 673,20

35 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky od 4 
do 7 m

ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 24 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 96,00 7,15 686,40

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 
7m

ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4,00 36,00 8,70 313,20

37 Čistky a prerezávky bez rozČleňovania v lesnom poraste do výšky 
4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 40 1040 4,95 5 148,00

38 Čistky a prerezávky bez rozČleňovania v lesnom poraste výšky od 
4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 440 7920 7,15 56 628,00

39 Čistky a prerezávky bez rozČleňovania v lesnom poraste výšky 
nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 ¡ed.* 120 720 9,00 6 480,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
Dočet iedincov na odstránenie 400ks/100m linkv 100 m 0,2 28 5,20 145,60

Sumárna ponuka za zákazku 70 074,40


