
G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/05/1________

Obchodné meno Emília Galová
Sídlo Hubina 67
Platca DPH 
(áno/nie) nie

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

Spolu 236 972,75 0,00 236 972,75

Dátum_________
Obchodné meno
Meno
Podpis

9.7.2013 
Emília Galová
Emília Galová

922 21 Hubina 67
m *

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



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

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom, 05 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/05/1
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 \ ha

Počet
merných
jednotie

k

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 4.8 120 26,10 3 132,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 12 492 26,30 12 939,60
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 1 26,00 26,00
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 35,2 2354 18,00 42 372,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 1 6,50 6,50
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 1 77,00 77,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 1 87,80 87,80
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 1 23,00 23,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 16,50 16,50
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 17,90 17,90
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 4,50 1 800,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 26,00 2 600,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 78,40 78,40
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 18 6134 1,90 11 654,60
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 12 4200 2,10 8 820,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 1,20 420,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 400 4,50 1 800,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 33,00 0,33
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 52,00 0,52
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 4,50 4,50

21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 196 11760 3,75 44 100,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 80 5600 3,65 20 440,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 4 240 2,60 624,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u. v ha

Počet 
merných 
jednotie 

. k

Cena za 
mernú 

jednotku v
e ^ . D P l l d

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 1 1 89,50 89,50

25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 3,30 3,30

26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 1,65 1,65

27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 280 14000 2,15 30 100,00

28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu matérií 1 hod. 1 4,50 4,50

30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva Šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 1 60,40 60,40

31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 1 36,90 36,90

32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
nhnnvn 1e<;a nlecie; mhv. nresfrihávlrv 40-50 jed./ar, výška do 4m lOOied.* 120 4800 5,95 28 560,00

33 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
nhnnvn leisa výška do 4m 1 ha 4 4 89,60 358,40

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 1 50 2,00 100,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 500 0,15 75,00
48 Inštalácia feromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 160 4,00 640,00
49 Demontáž feromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 160 3,00 480,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 1 60 1,20 L 72,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v op se predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 1 60 2,50 150,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v op se predmetu zákazky 1 kus 1 0,40 0,40
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v op se predmetu zákazky 1 kus 5256 0,40 2 102,40
55 Asanácia zvyškov po asanačnej ťažbe uhodením a postrekom bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 200 3,90 780,00
56 Ochrana zásob dreva postrekom bližšie v op se predmetu zákazky l m3 1155 1,95 2 252,25
57 Zakladanie lapákov na podkômy hmyz bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 100 8,00 800,00
58 Zakladanie lapacích kôr na lykokazy a tvrdone bližšie v op se predmetu zákazky 1 kus 1 4,40 4,40
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v op se predmetu zákazky 1 ha 1 94.50 94,50
60 Odkôrňovanie napadnutej hmoty podkômym hmyzom ručne bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 40 12,50 500,00

61 Odkôrňovanie napadnutej hmoty podkômym hmyzom mechanicky bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 20 26,30 526,00
62 Ošetrenie zvyškov po ťažbe postrekom bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 700 2,85 1 995,00
63 Postrek otrávených lapákov a vetrovej kalamity bližšie v op se predmetu zákazky 1 m3 40 3,70 148,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v op se predmetu zákazky 1 hod. 1550 4,50 6 975,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v op se predmetu zákazky 1 hod. 1999 4,50 8 995,50
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v op se predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50
67 Oprava oplôtkov bližšie v op se predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50

r**



1
por. Číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet 
merných 
jedno ti e 

k

Cena za 
mernú 

jednotku v 
f  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50

69 Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáži vianočných
cTrnmŕpl-nv . . .

kosenie v ha, mulčovanie v ha 1 hod. 1 4,50 4,50
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50

Sumárna ponuka za zákazku 236 972,75

Dátum 9.7.2013

Obchodné meno Emília Galová

Meno Emília Galová

Podpis — o

V ysvetlivky; m r  = ťažbovó zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed .*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

922 21 Hubina 67 
ICO: 43038719 DIČ: 1035990780

£ 
t



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha Č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom 
Názov časti predmetu zákazky: VCQ2/05/2________

Obchodné meno Emília Galová
Sídlo Hubina 67
Platca DPH 
(áno/nie) nie

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

Spolu 93 735,11 0,00 93 735,11

Dátum 9.7.2013
Obchodné meno Emília Galová
Meno Emília Galová
Podpis V— Em í l i a - G a

O n i U..u: .
h -Ľ-ľjU-tíU 

0*3- ¿ i nuDina 67
100:43038719 Dl Č:-1035990780

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe 1.2, pričom 
v hárku „G.l. Tabuľka plnenia kritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
- obchodné meno
- sídlo
- údaj „Platca D PH" - 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



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

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom, 05 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/05/2
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 \ ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 12 57,6 210,35 12 116,16

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.* 56 1848 7,00 12 936,00

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.* 196 4704 10,40 48 921,60

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.* 97,8 880,2 20,50 18 044,10

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 6,50 676,00

38
Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 
m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed* 4 72 8,50 612,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 4 24 17,00 408,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
nniYl iťJíhi.in n,; Ckisrraiv.niť: 4))(lkw«í.0fte link\ 100 m 1 21,25 21,25

Sumárna ponuka za zákazku 93 735,11

Dátum 9.7.2013

Obchodné meno Emília Galová

Meno Emília Galová

Podpis Q  --------

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

922 21 Hubina 67 
IČO: 43038719 DIČ: 1035990780

V



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/05/1_________

Obchodné meno
”1

Janka Murínová-LESYP
Sídlo Prašník 117711
Platca DPH
(áno/nie) áno

f Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
J EUR EUR EUR

..........-  -i. Sípdlu 235 736,10 47 147,22 282 883,32

Dátum 12,7:2013
Obchodné meno Janka Murínová-  LESYP
Meno Janka Murínova
Podpis

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č,2,; pričom 
v i hárku „G.l. Tabuľka p Inen ra ikr itéri\"  yyp f n í všetky ž I to vyfa rbené; p© I la:
-  obchodné meno 
-:sídto
-  M aj,/iPlatcaíDPH"-rjdoplní text „ááitD ",:ätého ak nie je platcom DPH doplní text „ 
nie "
-(dátum
- obchodné meno 
-m eno 
-¡podpis
Údaje o cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
prenesie z hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky" i po doplnenícenových návrhov pre

7W ? ¡C] §6/ j  e  t r i /  2  e  tic?) v ťh /a c ic ^  p r e d / ú  *eu< x če ttc \j j e  l  O h  e c u  ¿o O j 

f t g b u L O l e m  p o x a d o w í  d o o t a i ^ y  ¿

Murínová Janka - LESv 
Prašník 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČ DPH: S K 1 042810395

rfjW J M  ¿¿¿¿O



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

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom, 05 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/05/1
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 y 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkop v € bez 

DPH:
) Jamková sadba vpľnokprenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 4,8 120 25,00 3 000,00
2 Jamková sadba krytpkorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 12 492 27,00 13 284,00
3 ^acfta krytpkprepíiýpli sa^epfc Špeciálnym sacjzačprp veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 1 25,00 25,00
4 Štrbinpvá sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 35,2 2354 18,00 42 372,00
5 Štrfcijppvá s^dba }̂p nepripravenej pôcfy hĺbka štrbipy 20 cm 100 kusov 1 7,00 7,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jápi priemer vrtáka 35 pm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 1 75,00 75,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 1 50,00 50,00
8 ftlftkpyá sadba dp vyvŕtapých jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 1 25,00 25.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 15,00 15,00

Jfl Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 1 18,00 18,00

U Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 3,60 1 440.00
12 Yy|váfanie ppflniieppk pre prirp$zenp pbripyp ručne prekppan(m veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 25,00 2 500,00
13 Vyp/árapie podmienok pre prirodzený ohnovp mechanizpvane plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 75,00 75,00
H čistepie plôch pd zvyškov pp ťažbe rpčne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 18 6134 1,80 11 041,20

15 Čistenje plôch pd zvyškpy pp ťažbe rHčfle S pálením pp ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín J m3* 12 4200 2,00 8 400,00
16 Čistepje plpch pd zyyškpy pp ťažbe piechapizpy^ne zhrňpvapíui po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 350 1,30 455,00

f? Pálenie zyyškpv po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 400 3,60 1 440,00

n Ošetrovanie sacjppfc pkpp^pírn rpčne RRP veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 30,00 0,30
19 Ošetrovanie sacjepíc pbprávapím piephanizovape RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 5Q,Q0 0,50
2Q Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 3,60 3,60

21 pchrapa sadeníc prpti burine yyžín^níni na plpškac|i veľkpsť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 196 11760 3,50 41 160,00
22 Ochrana sadeníc prpti burine vyžínaním v pásoch alebo celpplpšiip Šír}«* pásy 6Q+cpi> výška buriny 60+ cjp, yjditeľ. sfr?c}pá 100 m2 80 5600 6,20 34 720.00
23 Qphrana sadeníc proti burine zašľap^vapím veľkosť plpšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 1QQ plôšok 4 240 2,00 480,00



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

Plocha
na

realizáciu 
v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednptkp y 
€ bez DPH;

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
24 Ochrana sadeníc proti burine fhpniickýrrj postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 1 1 90,00 90,00
25 Ochrana s^deníg pred zygrpu zakladaním pphr^pnéfip materiáli] všetky dreviny, vlna, konope, alpbal, platové vrecúška 100 kusov 1 3,20 3,20
26 Qcjtraiia s^enfc pre4 zverpu skladaním pchranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platpvé vrecúška 100 kusov 1 1,60 1,60
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterprn repeleptami všetky dreviny, výška do 70cm, spôn nad 130 100 kusov 2$0 14000 2,00 28 000,00
2$ Qgftram sadepíp pred zyerpp ¡pým materi^lppi (pletivo, pj^st, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu matérií 1 hod. 1 3,60 3,60
30 Likvidácia starých oplptkoy s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu IQOm 1 60,00 60.00

3! Likvidácia starých pplptení, bez pppžitia plpfiya uvplnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 1 35,00 35,00

32 O^str^ňpvanie nežia^úpej tepčjny a krpv triech^pipky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. olecie ruby. ores^rihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m IQ0 jed.* 120 4800 6,00 28 800.00

33
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny k krov chemicky - príprava plpchy na 
obnovu lesa výška dp 4m 1 ha 4 4 90,00 360,OQ

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia kpnzistencie 100 plôšok l 50 2,00 100,00
47 Vyvetvovanie lespýc)) porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus í 500 0,10 50,00
43 Inštalácia teromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky I kus 160 3,00 480,00
49 Demontáž feromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 160 2,00 320,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spôn .4 m 10 kusov 1 60 0,50 30,00
51 Ochrana prpíi ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kuspv 1 60 2,00 120,00
52 Odstraňovanie ochrany prpti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky l kus 1 Q,20 0,20
53 Preväzovanie ochrany prpti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 5256 0,15 788.40
55 Asanácia zvyškov pp asanačnej ťažbe uhodem'm a postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 200 2,50 500,00
56 Ochrana zásob dreva postrekpm bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 1155 0,50 577,50
57 Zakladanie lapákov pa podkômy hmyz bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 100 8,00 800,00
m Zakladanie lapacích kpr na lykpkazy a tvrdone bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 2,00 2.00
59 Ochrana sadepfp proti lykokazom a tvrdoňpm postrekom bližšie v opise predmetu zákazky l ha 1 60,00 60,00
60 Odkôrňovanie napadnutej hmoty ppdkômym hmyzom ručne bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 40 10,00 400.00

6i Odkôrňovanie napadnutej hmoty podkômyrn hmyzom mechanicky bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 20 10,00 200,00
62 Ošetrenie zvyškov po ťažbe postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 700 0,7Q 490.00
63 Postrek otrávených lapákov a vetrovej kalamity bližšie v ppise predmetu zákazky 1 m3 40 2,00 80,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1550 3,60 5 580,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1999 3,60 7 196,40
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3,60
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3.60 3.60
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68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3,60
69 Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných

^lrpinčckov...... .... . __________ kpsenie v ha, rpul£pvanie v ha 1 hod. 1 3,60 3,60
70 RpČoé §j$tenÍ£ PfHlpk a pcjypdftpvacích prvkov na tesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3,60
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,60 3.60

Sumárna ponuka za zákazku 235 736,10

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno Janka Murínova - LESYP

Meno Janka Murínova

Bodpis

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

Munnová Janka - LESYP
Prašník 171 

IČO: 37 47 55 17 
l č  d  PH: SK1042810395
y? 9 io c u /u u ^ ^ J )
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G .l. T abuľka plnenia k ritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Moravany nad Váhom 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/05/2________

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

1 Cena bez DPH J DPH 20% Cena s IDPH !
IEÜR 'EUR IEUR

i Spolu 86 579,40 17 315,88 103 895,28

Dátum 12.7:2013
Obchodné meno Janka Murínová - LESYP
Meno Janka Murínová
Podpis

Uchádzač uved ie svoj u cenovú ponuku v , prílohe č.2, ¡pričom
v ; hárku „G.1. Tabuľka ptneniaíkritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
- obchodné meno 
-sídlo
- údaj ¿Platca DPH" - doplní text „ áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text „ 
nie "
-cdátum
-odbchodné meno 
-m eno
- podpis
Údaje co cenách n ie.ije potrebné (dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
prenesie z hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov pre

' f r e h f a s u  j  y z  ■€. t'lOiľv h til'- Jet' j o t e s Oet t CW j  č  C\_y

p e h u  d  e / r ?  j o o ^ ú t d o o o i  ¿  ^  / u  4

Murínova 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 Moravany nad Váhora, 05 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/05/2
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 pestpvateľskéhp výkonu Merná jednotka
Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet
merných
jednotiek

Pepa za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon y € bez 

DPH:
29 Qplpcovanie lesných porastov pletivom výroba kolpv, osadzovanie kotpv, upevňovanie pletiva 100 m 12 57.6 200,00 11 520,00

34 Čistky 3 prerezávky s rpz^leňpvaním v Je§npm ppfa^e cjp výšky 4 m Ihličnatý listnaté, zmieŠap§ $reyj|iy, 33 ks/ár spofp s ks 
liniek (linka25%jedinpov), šírka liniek 2m po 30 m lQOjed.* 56 1848 6,70 12 381,60

35 Čistky a prerezávky s rozčlpňovaním v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličpaté, listnaté, zmiešané dreviny, 24 ks/ár spolu s ks 
liniek (ljnka25%iedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 196 4704 10,00 47 040,00

36 čistky a prerezávky s rpz^leňpvapím y lesnom poraste výšky nad 7m ih}i5naté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 97,8 880,2 16,00 14 083,20

37 ps{ky a prerezávky bez rpzčleňovapia v lesnom ppraste dP výšky 4 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 5,50 572,00

38
Čistky a prerezávky bez rpzč}eňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7
m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 4 72 8,30 597,60

39 Čisfjcy a prerezáyl-cy bez rpzčleňpvania y lesnom ppraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár lQOjed.* 4 24 15,00 360,00

4Q Výrub rozčleňovacíph liniek
počet jedincov na odstránenie 400ks/l 00m linky 100 m _ L 25,00 25,QQ

Sumárna ponuka za zákazku 86 579,40

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno Janka Murínov^ - LESYP

Meno Janka Murínová

Podpis /} 1 U l u a .  l c u < -  \__9

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

Murínova Janko - ič^Y 
Prašnfk 171 

IČO: 37 47 55 17 
IČ DPH: SK1042810395


