
G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1_____

Obchodné meno Rimaril s. r. o.
Sídlo Bratislavská 25/55 Gabčíkovo
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 468 491,39 93 698,28 562 189,67

Dátum_________
Obchodné meno
Meno
Podpis

10.7.2013 
Rimaril s. r.o.
Richard Krázel
Richard Krázel, 42-

930 0 5 ^ ° J ^ 5S 
45 * 9 *s. S o k o v o

31?9400'IČC**SKÍ0231
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

• _ (t 
n ^¡6
- dátum
- obchodné meno
- meno
- podpis
Údaje o cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky 
prenesie z hárku „G .l Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
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 v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez D PH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 4 100 18,00 1 800,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbkajamky 20 cm 100 kusov 32.92 1350 19,00 25 650,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 25,00 0,25
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3. bur. 3 100 kusov 40 2800 12,00 33 600,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 10,00 14 350,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 48,00 48,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 64,00 43 596.80
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 22,00 22.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 8,00 0,08
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 9,00 0.09
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 7,00 3 500,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 20,00 2 000,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 120,00 480,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 1,50 10 087,50
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 3,00 105,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 2,00 3 080,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 8,00 8.00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 18,00 11 160,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 90,00 0.90
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 7,00 700,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 6,90 207 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne Šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 5,00 0,05
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 7,00 0,07
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 400,00 4,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 10,00 3 150,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 10,00 1 000,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 2,50 24 750,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 900 7,00 6 300,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

obnovu lesa. nleeie nibv. nrestrihnvkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 6,00 57 600.00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

obnovu Lv.i vvška do 4m 1 ha 0,01 400,00 4,00
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 5,00 0,05
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 0,20 2 670,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2.5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 0,60 3.60
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 3.00 360,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus I 60 0,30 18,00
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky l kus 1 50 0,30 15,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 7,00 7 000,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 7,00 8 400,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 7,00 7,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 7,00 7,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 7,00 7,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 7,00 7,00

Sumárna ponuka za zákazku 468 491,39

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

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Rimarils. r. o.

Meno Richard Krázel A*,

Podpis Richard

*4?



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2

Obchodné meno Rimaril s. r. o.
Sídlo Bratislavská 25/55 Gabčíkovo
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 29 901,82 5 980,36 35 882,18

Dátum 10.7.2013
Obchodné meno Rimaril s. r.o. ^
Meno Richard Krázel RIpAPlýs.r.o.
Podpis Richard K r á z e l f Ä ^ M

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 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 Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2
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:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 11 60 125,00 7 500,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 4 80,00 320,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 4 60,00 240.00

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.* 1 33 13,00 429.00

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.* 1 24 16,00 384,00

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.* 1 9 20,00 180,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 14,00 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.* 30 540 17,00 9 180,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382,32 21,00 8 028,72
40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 

ooívI ¡p.iiíprnv na o<Kípmicrwr 400kV 100m linl-.v 100 m 0.01 10,00 0,10
Sumárna ponuka za zákazku 29 901,82

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Riman! s. r. o.

Meno Richard Krázel «. ..

Podpis Richard š b tJ n /5s

V ysve tlivky : m 3 = ťažbové zvyšky z 1 m3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov 3l/9<oo



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1______

Obchodné meno Di Mihálik, s.r.o.
Sídlo Jesenského 1089/11,01 01 Žilina
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 407 415,35 81 483,07 488 898,41

Dátum
Obchodné meno
Meno
Podpis

11.7.2013
Di Mihálik, s.r.o.
Marián Mihálik

Jesenské
IČO: 36393

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom 0í’ch r"‘° G
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

* _ u„ 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

101)1 Žilina 
SK 2020135370
13.1 J.V: 17.7 2000



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratisla\ a, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponu/ca za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por. číslo 
položky Názov pestov ateľského \ ýkonu Špecifikácia pestovateľského \ ýkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku \ 
€ bez DPH:

Cena za 
pestov ateľský 
výkon \ € bez 

DPH:
1 Jamková sadba \ oľnokorenných sadeníc v eľkosť plôšky 35\35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kuso\ 4 100 17,00 1 700,00
2 Jamko\ á sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kuso\ 32,92 1350 35,00 47 250,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom a eľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kuso\ 0,01 16,00 0,16
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy \ eľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kuso\ 40 2800 15,00 42 000,00
5 Štrbino\ á sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 20,00 28 700,00
6 Hĺbková sadba s \ ŕtaním jám priemer \ rtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 25,00 25,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40\40\60 cm 100 kusov 68.12 681,2 25,00 17 030,00
8 HÍbko\ á sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kuso\ 0,1 l 12,00 12,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 20,00 0,20
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 5,00 0,05
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 5,00 2 500,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok20 100 20,00 2 000,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 15,00 60,00
14 Čistenie plôch od zvyškox po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných dre\ ín 1 m3* 20 6725 1,45 9 751,25
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 1,90 66,50
16 Čistenie plôch od zvyško\ po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 2,50 3 850,00
17 Pálenie z\ yškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 1,00 1,00
18 Ošetro\ anie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 1 OOx 100 cm 100 plôšok80 620 12,00 7 440,00
19 Ošetro\ anie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka páso\ 60 cm 1 ha 0,01 10,00 0.10
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 1,50 150,00
21 Ochrana sadeníc proti burine v yžínaním na plôškach \ eľkosť plôšky 80 cm, \ ýška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 2,50 75 000.00
22 Ochrana sadeníc proti burine \ yžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 4,00 0,04
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,00 0,02
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 2,50 0,03
25 Ochrana sadeníc pred z\ erou zakladaním ochranného materiálu \ Šetky dreviny, \ Ina, konope, alobal, plato\ é vrecúška 100 kusox 7 315 1.40 441,00
26 Ochrana sadeníc pred z\erou skladaním ochranného materiálu \ šetky dre\ iny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusox 100 1,40 140.00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 2,23 22 077,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletiv o, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 900 99,95 _ . 8 9 _ m J



por. číslo 
položky Názo\ pesto\ ateľského \ ýkonu Špecifikácia pesto\ ateľského \ ýkonu Mernájednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku \ 
€ bez DPH:

Cena za 
pesto\ ateľský 
\ ýkon v 6 bez 

DPH:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a kro\ mechanicky - prípra\ a plochy na 

obnovu lesa. niécie rubv. nresľrihávkv 40-50 jed./ar, \ ýška do 4m 100 jed.* 240 9600 4,20 40 320.00
33 Odstraňo\ anie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - prípra\ a plochy na 

obnova lesa . . . _ ... _ výška do 4m 1 ha 0,01 50,00 0,50
46 Aplikácia prída\ ných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 10,00 0,10
47 Vy\ et\ ovanie lesných porastox listnaté dre\ iny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 0,60 8 010,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 0,50 3,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kuso\ 2 120 0,50 60,00
52 Odstraňox anie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie \ opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 0,59 35,40
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 0,38 19,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 4,00 4 000,00
65 Ostatné pesto\ ateľské práce bližšie \ opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 4,00 4 800,00
66 Práce na zacho\ ani genofondu lesných drevín bližšie \ opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
67 Opra\ a oplôtko\ bližšie \ opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
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 náletoxých drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00

Sumárna ponuka za zákazku 407 415,35

V ysve tlivky : m 3 -  ťaž ové zvyšky z m J vyťažene moty, 00 ed*=



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2_____

Obchodné meno Di Mihálik, s.r.o.
Sídlo Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 26 036,51 5 207,30 31 243,81

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 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

&

Dátum 11.7.2013
Obchodné meno Di Mihálik .s.r.o.
Meno Marián Mihálik ' ' '■?
Podpis jesenskenc

... tiYv saaqpni i
Obeh

HÁLIK
i/o íctíoi z iii

OÍ0135
Žilina
35370



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: Y C 02/06/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za Icaždú časť)

por. číslo 
položky Názox pestox ateľského \ ýkonu Špecifikácia pestox ateľského x ýkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku x 
€ bez DPH:

Cena za 
pestox ateľský 
xýkon x € bez 

DPH:
29 Oplocox anie lesných porastov pletix om výroba kolox, osadzox anie kolox, upex ňox anie pletix a 100 m 11 60 75,00 4 500,00
30 Likv idácia staiých oplôtkox s použitím pletix a šetrné ux olnenie pletix a, zmotanie a prenos k zx ozu 100 m 4 75.00 300,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletix a ux olnenie pletix a a jeho sústredenie k miestu zx ozu 100 m 4 12,00 48,00

34 Čistky a prerezáx ky s rozčleňox aním x lesnom poraste do x ýšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny, 33 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedinco\), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 1 33 16,50 544.50

35 Čistky a prerezáx ky s rozčleňoxaním x lesnom poraste x ýšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 24 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincox), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 1 24 16,50 396,00

36 Čistky a prerezáxky s rozčleňox aním x lesnom poraste xýšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (Hnka25%jedinco\), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 1 9 16,50 148,50

37 Čistky a prerezáx ky bez rozčleňox ania x lesnom poraste do x ýšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 17,00 4 420,00

38 Čistky a prerezáx ky bez rozcleňox ania x lesnom poraste x ýšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny 18 ks/ár 100 jed.* 30 540 17.00 9 180,00
39 Čistky a prerezáx ky bez rozčleňox ania x lesnom poraste x ýšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382,32 17,00 6 499.44
40 Výrub rozčleňox acích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané drex iny, šírka linky2,5m,

nnčet iprlinrnv na nrtetránpnie 4nf)V<i/10f)m link'v 100 m 0,01 7,00 0,07
Sumárna ponuka za zákazku 26 036,51

V ysve tlivky : m 3 = ťaž ové zvyšky z m J vyťažene moty,



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1_____

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

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

Spolu 405 060,64 81 012,13 486 072,77

Dátum 10.7.2013
Obchodné meno Halgašová Elena - HE
Meno Elena Halgašová
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

"'A iLuASOVÁ ELENA -
. f fnkvická cesta 6 
1 !  P E Z I N O
»CO: 40 546 870 

' M' ^ K l023074316



Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1

G.2.Tabuľka cenovej ponuky

f y J j fó o ť n  I L L r  

HALGAŠOVÁ ELENA - HE
šenkvická cosia 6 

902 01 P £ Z í N O K 
IČO: 40 546 870 

IČ DPH: SK102307431P

Príloha č. 2 k súťažným podkladom

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:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 4 100 18,10 1 810,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32,92 1350 24,70 33 345,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 19,00 0,19
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 19,10 53 480,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20.5 1435 12,00 17 220,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 75,00 75.00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 67,00 45 640,40
8 Hlbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 22,00 22.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 16,50 0,17
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 21,00 0,21
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 4.50 2 250.00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 30,00 3 000,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 76,00 304,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 1,75 11 768,75
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 1,65 57,75
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 1,65 2 541,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 4.00 4,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 18,10 11 222,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 50,00 0,50
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 4,50 450,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 3,75 112 500,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 3,50 0,04
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0.01 2,50 0,03
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 87,00 0,87
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 2,30 724,50
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 1,90 190.00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 1,80 17 820,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 900 4,50 4 050,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

obnovu lesa. olecie rubv. Drestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 7,76 74 496.00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

obnovu lesa výška do 4m 1 ha 0,01 30,00 0,30
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 4.90 0.05
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 0,13 1 735,50
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 2.80 16,80
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 2.48 297,60
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 1.75 105,00
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 0,30 15,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 4.50 4 500,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 4,50 5 400,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,50 4,50
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 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 405 060,64

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Halgašová Elena - HE

Meno Elena Halgašová

Podpis

Vysvetlivky: m 3 = ťažbové zvyšky z 1 m J vyťaženej hmoty, 100 je d .*-  100 ks vybratých (odstránených) jedincov „ ty ó ŕ r * .

HALGAŠOVÁ ELENA - HE
Šenkvická cesta 6 

902 01 P E Z I N O K 
, IČO: 40 546 870 

!Č DPH: S K i023074316

J  /<-/



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1

Obchodné meno Ing. Ľubomír Ferianc
Sídlo Námestie Slobody 1403/24, 020 01 Púchov .
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 742 166,00 ! 48 433,20] 890 599,20

Dátum 09.7
Obchodné meno Ing. Ľubomír Ferianc
Meno Ing. Ľubomír Ferianc
Podpis

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.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

Ing. Luboniir s-etfianc
Námestie slobodní403/^4

020 01 p ú r
100:41096231 IČ DPH: SVCJ,



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
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 Mernájednotka

Plocha 
na 

realizáci 
a 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 4 100 50,00 5 000,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32.92 1350 35,00 47 250,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0.01 100,00 1,00
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 30,00 84 000.00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka Štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 25,00 35 875,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm. hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0.1 1 500,00 500,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 200,00 136 240,00
8 Hĺbková sadba do vy vŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0.1 1 500,00 500,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 1 000,00 10,00
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 1 000,00 10,00
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 15,00 7 500.00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3. súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 150,00 15 000,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 1 500,00 6 000,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 3,00 20 175,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 10,00 350.00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín . 1 m3* 4,4 1540 7,00 10 780,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 50,00 50,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 1 OOx 100 cm 100 plôšok 80 620 40,00 24 800,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 2 000,00 20,00
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 15,00. 1 500,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 5,20 156 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 1 000,00 10,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávanim veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0.01 1 000,00 10.00
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0.01 2 500,00 25.00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 30,00 9 450,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 30,00 3 000,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 3,50 34 650,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi, 1 hod. 900 10,00 9 000,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

obnovu lesa. Dlecie rubv. orestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 7,50 72 000,00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

obnovu lesa výška do 4m 1 ha 0,01 1 000,00 10,00
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 1 000,00 10,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 2,00 26 700.00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 100,00 600.00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 100,00 12 000,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 10,00 600.00
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 10,00 500.00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 10,00 10 000,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 10,00 12 000,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 10,00 10,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 10,00 10,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 10,00 10,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 10,00 10,00

Sumárna ponuka za zákazku 742 166.00

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

nrisr Ferianc
slobody 1403/24 

01 PÚCHOV
,1 IĎ DPH: SK1045965745



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2_____

Obchodné meno Ing. Ľubomír Ferianc
Sídlo Námestie Slobody 1403/24, 020 01 Púchov
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 91 336,00 18 267,20 109 603,20

Dátum 09.7
Obchodné meno Ing. Ľubomír Ferianc
Meno Ing. Ľubomír Ferianc^
Podpis / L

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

“ _  (t 
» n|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

In^yLubomír Ferianc
^Náťnestie slobody 1403/24 
/ % 2 0  01 PUCHOV
m. 41096231 IČ DPH: SK1045965745



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2
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

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 11 60 300,00 18 000.00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 4 300,00 1 200.00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 4 250,00 1 000,00

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.* 1 33 300,00 9 900,00

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.* 1 24 50,00 1 200,00

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.* 1 9 100,00 900,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 50,00 13 000,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 30 540 50,00 27 000,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382,32 50,00 19 116,00
40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 

nočet iedincov na odstránenie 400ks/100m linkv 100 m 0,01 2 000,00 20.00
Sumárna ponuka za zákazku -i 336,00

Dátum 09.07.2013

Obchodné meno Ing. Ľubomír Ferianc

Meno Inq. Ľubomír*iefíanc

Podpis

Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

■ng. M rifó rn ír Ferianc
Námestie slobody 1403/24 

. / 2$ Á 1  PUCHOV
'C O ^ O ^ I Č  DPH: SK1045965745



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2_____

Obchodné meno 's.r.o.
Sídlo " ' Babín 346
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu .ť’, v r; , '  • , , '. r* W ■ - '3 r Q71 59

Dátum 21.6.2013
Obchodné meno J.M.J., s.r.o.
Meno Bohuslav Janidžár
Podpis ŕ  , —  V '  . ■

s.r.o.
' 029 52 B a b ín  346 
100:36435236 
IČ DPH:SK2022080830 
5^:4009112381/7500



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2
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:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 11 60 230,00 13 800,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 4 133,00 532,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 4 100,00 400,00

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.* 1 33 8,50 280,50

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.* 1 24 10,30 247,20

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.* 1 9 13,00 117,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 6,80 1 768,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 30 540 8,20 4 428.00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382,32 11,30 4 320,22
40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m,

r h IiJľ , ii.. ..nHl...  i n luM n. 100 m 0,01 7,60 0.08
Sumárna ponuka za zákazku 25 892,99

Dátum 21.6.2013

Obchodné meno J.M J., s.r.o.

Meno Bohuslav Janidžár

Podpis

. ; ;

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

. J  M  J . j  S.T.O.
■l-Ci-A029 52 B ab ín  346
'-V V:7 J IČ0:36435236 
'■ ’ 7 /  sč DPH:SK2022080830 

; 2381/7500



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1_____

Obchodné meno J.M.J;, s.r.o.
Sídlo - Babín 346
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu i l I É É I Ä’i ^ É É Ä I I Í

Dátum 21.6.2013
Obchodné meno J.M.J., s.r.o.
Meno Bohuslav Janidžär
Podpis J  ; .  ’ ■; ' ■;. ■’

029 52 Babín 346 
IČO:36435236 
IC DPH:SK2022080830 
ž.účtu;4009l 12381/7500



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
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 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 4 100 27,00 2 700,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32,92 1350 35,20 47 520,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 19,00 53 200,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 7,20 10 332,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 80,00 80,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 50,00 34 060,00
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 30,00 30,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 15,00 0,15
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 17,00 0,17
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 4,00 2 000,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 36,00 3 600,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 40,00 160,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 2,80 18 830,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 4,00 140,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 0,50 770,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 4,00 4,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 25,00 15 500,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD Šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 30,00 0,30
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 4,00 400,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 4,50 135 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 4,45 0,04
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,80 0,03
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 1,00 0,01
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 4,00 1 260,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 4,00 400,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 2,80 27 720,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 900 5,00 4 500,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

obnovu lesa .nlecic ruby. níLsrrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 6,80 65 280,00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

ohnovu lesa výška do 4m 1 ha 0,01 2,50 0,03
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 1,70 0,02
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 3,50 46 725,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 2,40 14,40
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 9,95 1 194,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 0,55 33,00
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 0,35 17,50
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 4,00 4 000,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 4,00 4 800,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
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 predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00

Sumárna ponuka za zákazku 480 288,14

Dátum 21.6.2013

Obchodné meno J.M.J., s.r.o.

Meno Bohuslav Janidžár

Podpis
" , ' .......  ^

J  M  J . J S.r.O.
,029 52 Babín 346 
I IČO:36435236 
IČ DPH:SK2022080830 
ô.učtu:4009112381/7500

V ysve tlivky : m 3 = ťažbové zvyšky z 1 m3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1______

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Sídlo Chotár 4/16,968 01 N. Baňa
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 400 918,18 80 183,64 481 101,82

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Meno M. Šály
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



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

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
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 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 4 100 21,00 2 100,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32,92 1350 23,00 31 050,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 23,00 0,23
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 17,00 47 600,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 15,00 21 525,00
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 18,00 18,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 12,00 8 174,40
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 18,00 18,00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 18,00 0,18
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 18,00 0,18
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 5,00 2 500,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 18,00 1 800,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 25,00 100,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 1,95 13 113,75
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 2,30 80,50
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 2,00 3 080,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 5,00 5,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 18,00 11 160,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 20,00 0,20
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 5,00 500,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 3,70 111 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne Šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 10,00 0,10
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 10,00 0,10
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 10,00 0,10
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 50,00 15 750,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 50,00 5 000,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 7,00 69 300,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 900 5,00 4 500,00



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:

32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 
uhm í j. nLtide.iiihy. 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 1,80 17 280,00

33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu I ť s r. výška do 4m 1 ha 0,01 2,00 0,02

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 2,00 0,02
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 2,00 26 700,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 5,40 32,40
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 4,10 492,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 0,55 33,00
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 0,50 25,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 4,00 4 000,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 3,30 3 960,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
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 I hod. 1 5,00 5,00

Sumárna ponuka za zákazku 400 918,18

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.

Meno / Miroslav Šály

O v ťPodpis \ ľ  ; i

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



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov Časti predmetu zákazky: VC 02/06/2_____

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Sídlo Chotár 4/16 968 01 N.Baňa
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 18 400,10 3 680,02 22 080,12

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Meno M.Šály , /
Podpis i t__________________________

■ /

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 Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2
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:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 11 60 118,00 7 080,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 4 100,00 400,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenic pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 4 100,00 400,00

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.* 1 33 3,90 128,70

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 (Iinka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 1 24 7.10 170,40

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.* 1 9 9,00 81,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 4,00 1 040,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 30 540 8,00 4 320,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382,32 12,50 4 779,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
n;i o. j i i l > 1 . IUÍJ.,. i .. t. s 100 m 0,01 100,00 1,00

Sumárna ponuka za zákazku 18 400,10

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.

Meno M.Šály

Podpis
f\  - 
\ /O C

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



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1_____

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS
Sídlo Orechová 510/18, 900 23 Viničné
Platca DPH 
(áno/nie) nie

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

Spolu 406 195,23 0,00 406 195,23

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

Silvia Loipersbergerová - LS 
Orechová 510/18 

. 900 23 V i n i č n é  
¡00:40 546 853 DIČ:i .£¿776458



G.2.Tabuľka cenovej ponuky
4

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1

Silvia Loipersbergerová/- L S
Orechová 510/18 

900 23 V i n i č n é  
Ič0:40 546 853 DiČ: 1022776458

Príloha č. 2 k súťažným podkladom

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:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 4 100 18.05 1 805,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32,92 1350 24,60 33 210,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosťjplôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 19,00 0,19
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 18,60 52 080,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 12,10 17 363,50
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 75,00 75,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681,2 67,00 45 640,40
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám Šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 1 22,00 22.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 16,50 0,17
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 21,00 0,21
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 3.99 1 995,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 30,00 3 000.00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 76,00 304,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 1,65 11 096,25
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 1,65 57,75
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 4,4 1540 1,60 2 464,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 3,99 3,99
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 18.00 11 160,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 50,00 0,50
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 3,99 399,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 3,75 112 500,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 3,50 0,04
23 Ochrana sadeníc proti burine zaŠľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,50 0,03
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch l ha 0,01 87,00 0,87
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 2,30 724.50
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 1,90 190,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 1,80 17 820,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 900 3,99 3 591,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

obnovu lesa. pletie rubv. orestrihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 7.76 74 496,00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

obnovu lesa výška do 4m 1 ha 0,01 5,00 0,05
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 3,00 0,03
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 0,50 6 675,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 2,80 16,80
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 5,00 600,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 1,00 60,00
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 50 1.00 50,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 3.99 3 990,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 3.99 4 788,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,99 3,99
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,99 3,99
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 406 195,23

Dátum 11.7.2013

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS

Meno Silvia Loipersbergerová

Podpis

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

, , " l A - l 'ú c'
Silvia Loipersbergerová - LS 

Orechová 510/18 
900 23 V i n i č n é  

CO:40 546 853 DIČ:1022776458



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1______

Obchodné meno Tomáš Smoleňák st.
Sídlo Revolučná 1072/9 Lendak 05907
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 385 127,57 77 025,51 462 153,08

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno Tomáš, gmoleňák st.
Meno RJ^máš cčn'ipieMkd&tiak
Podpis kYľ. &  628657 f

--- Dig--4raa6?ai7Ai__ ------------------

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

• H„ nie
-dátum
- obchodné meno
- meno

r

- 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 Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/1
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na častí 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:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 4 100 24,50 2 450,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 32,92 1350 24,50 33 075,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 18,00 0,18
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 40 2800 16,20 45 360,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 20,5 1435 18,50 26 547,50
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0.1 1 50,00 50,00
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 68,12 681.2 65,00 44 278,00
8 Hlbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,1 l 20,00 20.00
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 10,00 0,10
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0.01 10,00 0,10
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 500 4,20 2 100,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 4,80 480,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 4 4 4,60 18,40
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 20 6725 1,20 8 070,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 0,1 35 1,50 52.50
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín l m3* 4,4 1540 1,00 1 540,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 4,20 4,20
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 80 620 22,00 13 640,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 15,00 0,15
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 100 5,00 500,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 700 30000 4.50 135 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 5,00 0,05
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,00 0.02
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 1,00 0.01
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 7 315 1,20 378,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 100 1,20 120,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 220 9900 2,55 25 245.00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi, 1 hod. 900 5,00 4 500,00



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:
32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky - príprava plochy na 

.m Os., i....- i .... 1 i u!' r;1 .. .¡Í* ..'.......... ‘ '........... ' ,. .. lV ■ • * 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 240 9600 3,00 28 800,00
33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

o ilííi 1 _ . výška do 4m 1 ha 0,01 4,50 0,05
46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 1,00 0,01
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 26,7 13350 0,30 4 005,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 0,1 6 0,30 1,80
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 2 120 0,35 42.00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 60 0.30 18,00
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus l 50 0,25 12,50
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1000 4.00 4 000,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1200 4,00 4 800,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
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

Sumárna ponuka za zákazku 385 127,57

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno Tomáš Smoleňák st.

Meno Tomáš /

Podpis
n ^ * l 0 7 2 , M $ o n eM J  

ICO; /“ : nr.* . . . .  *** —— ----
V ysve tlivky : m 3 = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Bratislava, 06
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2_____

Obchodné meno Tomáš Smoleňák.st
Sídlo Revolučnál072/9 Lendak 05907
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 20 435,13 4 087,03 24 522,16

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno Tomáš Smoleňák.st
Meno Jomáš Smoleňák.st
Podpis Revo

TonHip .piiivh?nák
učnáH#*2.^059 07 Lendak

ICC 3“ 62S 557» 
DIC. ¡ CZ;3632324

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 Bratislava, 06 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/06/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne z a 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:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 11 60 200,00 12 000,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 4 55,00 220,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 4 35,00 140,00

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.* 1 33 6,00 198.00

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.* 1 24 6,20 148,80

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%iedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 1 9 6,50 58,50

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 10 260 6,00 1 560,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 30 540 6,50 3 510,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 63,72 382.32 6,80 2 599,78
40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka Iinky2,5m, 

nnref ipHinrov na odstránenie 400k<;/100m linkv 100 m 0,01 5,70 0,06
Sumárna ponuka za zákazku 20 435,13

V ysve tlivky : m 3 = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov  IČO 628 657
DIČ 1023632324


