
G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/03/2

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 39 848,50 0,00 39 848,50

Dátum 24.6.2013

Obchodné meno Emil Demovič

Meno Emil Derpovič ^

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.Tabufka cenovej ponuky Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/03/02
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 
realizáciu 

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.* 5 165 7.00 1 155,00

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.* 5 120 13,00 1 560.00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste vý šky nad 7m
ihličnaté, Listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), Šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 5 45 18.50 832,50

37 Čistky a prerezávky- bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 20 520 7,00 3 640.00

38 Čistky a  prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky' od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 82 1476 11,00 16 236.00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 160 960 17.00 16 320.00

40 Výrub rozčleňovacích liniek
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka Hnky2,5m, 
oočet iedincov na odstránenie 400ks/100m linkv 100 m 5 21,00 105,00

Sumárna ponuka za zákazku 39 848,50

Vysve tliv ky : m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jed incov



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/03/1

Obchodné meno Halgašová Elena - HE
Sídlo Šenkvická cesta 6, 902 01 Pezinok
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 199 349,96 39 869,99 239 219,95

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Halgašová Elena - HE

Meno Elena Halgašová
Podpis

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe 1.2, pričom 
v hárku „6.1. 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
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Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 rAŠÓ VÁ feLENA -  h £
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/03/1 Ssn’iWSSKá oeSta 6^  ^
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)___________ _______________902 j ______

por. Číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

' • ! « ! » . 
na

realizáci
u v ha

• P o 
merných 
jednotiek

CíXMHfe&a 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
vý kon v € bez 

DPH:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,2 13,6 18,10 246,16
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 12 816 24.80 20 236,80
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0.01
4 Strbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 24 1632 20,00 32 640,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 4 272 18.70 5 086,40
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0.2 2 30,00 60,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,2 2 67,00 134,00
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,2 2 30,00 60,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 60 16,00 960,00
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,06
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 20 4.00 80,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 16 80 30,00 2 400,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 12 12
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 18,5 6342 1.80 11 415,60
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 1,80 630,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 160 4,00 640,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,1
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 4,00 1 600,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 152 9120 3,80 34 656,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 2 120 3,20 384,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zaŠľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 2 120 3,00 360,00
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 120 120 30,00 3 600,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 80 4000 2,00 8 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 50 1,90 95,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 200 10000 1,90 19 000,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 1 4,00

32
Odstraňovanie nežiadúcej tenČiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. olecie rubv, orestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 80 3200 7,85 25 120,00

33
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu lesa výška do 4m 1 ha 4 4 30,00 120,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 1 40 4.00 160,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 500 0,70 350,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 20 1200 3,00 3 600,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 8 480 5,50 2 640,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

mernú 
jednotku v 
€ bez DPH:

pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 20 7200 0,75 5 400.00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky' 1 hod. 2199 4,00 8 796.00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1284 4.00 5 136,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 320 4,00 1 280,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1114 4,00 4 456,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmeitu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00

Sumárna ponuka za zákazku 199 349,96

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Halgašová Elena - HE

Meno Elena Halqašová

Podpis

V ysve tliv ky : m 3" =  ťažbové zvyšky z  1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov
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G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/03/1

Obchodné meno Krasles, s. r. o.
Sídlo Píla 37, 900 89 Častá
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 212 780,51 42 556,10 255 336,61

Dátum 12.07.13

Obchodné meno Krasles, s. r. o.

Meno Heger Andrej

Podpis

-  ^ - I Č O P H :  SK2022701879 

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 každý pestovateľský výkon v tomto hárku.
Ostatné údaje (DPH 20%, cena s DPH) budú vypočítané automaticky.



ázov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
ázov časti predmetu zákazky: VC 02/03/1
diné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

ir. číslo 
íložky Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet 
merm ch 
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hlbkajam ky 20 cm 100 kusov 0.2 13.6 27.00 367,20
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbkajamky 20 cm 100 kusov 12 816 27.00 22 032,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 20.50 0,21
4 Strbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 24 1632 18.50 30 192,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbinv 20 cm 100 kusov 4 272 7.50 2 040,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,2 2 50.00 100,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,2 2 50.00 100,00
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,2 2 15.00 30,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 60 10,00 600,00
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,06 10.00 0,60
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 20 5.00 100,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 16 80 26.00 2 080,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 12 12 50.00 600,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 18,5 6342 2.00 12 684,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 2,00 700,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 1.00 350,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 160 4,00 640,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,1 15,00 1,50
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 5.00 2 000,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 152 9120 4,00 36 480,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 2 120 4,00 480,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 2 120 2,50 300,00
24 Ochrana sadeníc proti burine chemický-m postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 120 120 90.00 10 800,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 80 4000 3.50 14 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 50 1.50 75,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cra sponnad 130 100 kusov 200 10000 2.50 25 000,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 1 3,00 3,00

32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa, plecie ruby, prestrihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 80 3200 6.50 20 800,00

33 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu lesa výška do 4m 1 ha 4 4 90.00 360,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 1 40 1.50 60,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m vý šky (500 ks/ha) 1 kus 500 0,10 50,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter oásom do 2.5 m  SDon .4 m 10 kusov 20 1200 1.50 1 800.00



>r. číslo 
»ložky Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet
merných
jednotiek

mernú 
jednotku v 
€  bez DPH:

pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 8 480 2,50 1 200,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 20 7200 0,30 2 160,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 2199 5,00 10 995,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1284 5,00 6 420,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 320 5,00 1 600,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1114 5,00 5 570,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00

imáraa ponuka za zákazku 212 780,51

Dátum 12.07.13

Obchodné meno Krasles, s. r. o.

Meno Andrej Heger

Podpis

rsvetlivky: m3'= ťažbové zvyšky z 1 m3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov /  IČO: 44 452 501
f  IČOPH: SK202270187S



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/03/3

Obchodné meno Krasles, s. r. o.
Sídlo Píla 37 , 900 89 Častá
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 24 100,00 4 820,00 28 920,00

Dátum 12.07.13

Obchodné meno Krasles, s. r. o.

Meno Hegsf ¡Andrej....

Podpis ---- P í l a  37---------------------------
^  I U U .  w  í ) 0 1

•DPH; SK2022701879

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom 
v hárku „G.1. 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 každý pestovateľský výkon v tomto hárku.
Ostatné údaje (DPH 20%, cena s DPH) budú vypočítané automaticky.



ázov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 

ázov časti predmetu zákazky: VC 02/03/3
diné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

>r. číslo 
)ložky Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Memá jednotka

Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet 
merný ch 
jednotiek

Cena za 
memú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
vvkon v € bez 

DPH:

29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 8 100 211,00 21 100,00

30 Likvidácia staiých oplôtkov s použitím pletiva
Šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 20 60,00 1 200,00

31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 45 40,00 1 800,00

imania ponuka za zákazku 24 100,00

Dátum 12.07.13

Obchodné meno Krasles, s. r. o.

Meno Andrej.Heaer _

Podpis
s.r.o.

^ l í ü C r S 9 P  í I a  3 7

rsvetíivky: mr = ťažbové zvyšky z  1 m3 vyťaženej hmoty, 100jed*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov 1č  DPH: SK2022701879



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03 

Názov časti predmetu zákazky: VC02/03/1

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS
Sídlo Orechová 510818, 900 23 Viničné
Platca DPH 
(áno/nie) nie

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

Spolu 199 253,49 0,00 199 253,49

Dátum 11.7.2013

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS

Meno Silvia Loipersbergerová
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

Siím Loipersbergerová - LS 
C/Orechová 510/18



Názov predmetu zákazky: LS Majdán, 03
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/03/1 Silviaipipersbergerová - / L S
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť) ‘yY n ^

por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu

100:40 546 85

Špecifikácia pestovateľského výkonu

3 D!Č: 1022776458 

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:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky' 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,2 13,6 18,05 245,48
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 12 816 24.75 20 196.00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0.01
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 24 1632 20,00 32 640,00
5 Strbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 4 272 18,70 5 086,40
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,2 2 30,00 60,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,2 2 67,00 134,00
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,2 2 30,00 60.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 60 16.00 960,00
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,06
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 20 3,99 79,80
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 16 80 30.00 2 400,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 12 12
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 18,5 6342 1,80 11 415,60
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 1,80 630,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 160 3,99 638.40
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0.1
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 3,99 1 596,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 152 9120 3,80 34 656,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 2 120 3,20 384,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 2 120 3.00 360.00
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 120 120 30,00 3 600,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 80 4000 2,00 8 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 50 1,90 95,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 200 10000 1.90 19 000,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi, 1 hod. 1 3.99

32
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. olecie rubv. Drestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 80 3200 7,85 25 120,00

33
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu lesa výška do 4m 1 ha 4 4 30,00 120,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 1 40 4,00 160,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 500 0,70 350,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 20 1200 3,00 3 600,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 8 480 5,50 2 640,00



por. číslo 
položky Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

na 
realizáci 

u v ha

Počet
merných
jednotiek

mernú 
jednotku v 
€ bez DPH:

pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 20 7200 0,75 5 400.00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 2199 3,99 8 774,01
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1284 3,99 5 123.16
66 Práce na zachovaní genoľondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 320 3,99 1 276,80
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1114 3,99 4 444,86
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,99 3,99
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,99 3,99

Sumárna ponuka za zákazku 199 253,49

Dátum 11.7.2013

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS

Meno Silvia Loipersbergerová

Podpis

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

Silvia Loipersbergerová -  L S
6 r é c h o v á  5 1 0 /1 0  — *

100:40 546 853 0 1 0 :1 0 2 2 7 7 6^3


