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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka z a 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 0,01 24,00 0,24
2 Jamková sadba krytokorennýeh sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327,2 24,00 79 852,80
3 Sadba krytokorennýeh sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 106 6697,2 23,00 154 035,60
5 Strbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 40,00 0,40
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 50,00 0,50
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 50,00 0,50
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 28,00 2 660,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 800,00 800,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 40 13664 2,80 38 259,20
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 3,30 3,30
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhmovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 2,20 2,20
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 1,00 1,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 100,00 1,00
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaníni mechanizované RRD Šírka pásov 60 cm l ha 0,01 500,00 5,00
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 6,00 6,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 3,30 26 400,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 500,00 5,00
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 500,00 5,00
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 500,00 5,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 57 2844 7,00 19 908,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 0,01 500,00 5,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 196 2800 20,00 56 000,00



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:
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 1 5,00 5,00

33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
nbľiOV IÉL: ' .......  . ... výška do 4m 1 ha 0,01 500,00 5,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 500,00 5,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 500,00 500,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 36,4 2200 4,00 8 800,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Folynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 500,00 50,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 500,00 500,00
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 500,00 500,00
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 ha 0,01 500,00 5,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 179 6,00 1 074,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1950 6,00 11 700,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 500,00 500,00
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 500,00 500,00

69 Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 
strnmŕpkrw

kosenie v ha, mulčovanie v ha 1 hod. 1 500,00 500,00
Sumárna ponuka za zákazku 402 606,44

Dátum 3.9.2013

Obchodné meno RIAVA CORPORATOIN, s.r.o.

Meno Silvia Huláková / J  /j

Podpis

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

023 02 Krásno nad Kysucou 1682
IČO: 45 289 506 iČ DPH SK2022ô47r,?^ 

tel 041/4386115 fax 041/43863S5 ©



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2
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 6 bez 

DPH:
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 56 200 200,00 40 000,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 250,00 10 000,00

31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 20 300,00 6 000,00
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 4,50 4,50
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 5,00 5,00

Sumárna ponuka za zákazku 56 014,50

Vysvetlivky: m3‘ = ťažbové zvyšky z 1m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov f j T íV \ T J j j l - ľ v  •
023 02 Krásno n;u! * V?-'/™ '



Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/0I/1

G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2 ! )40o

Obchodné meno AB Facility s.r.o.
Sídlo Križkova 9, 811 04, Bratislava
Platca DPH 
(áno/nie) áno

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR
335 636,83 67 127,37 402 764,20

Dátum 28.8.2013
Obchodné meno AB Facility s.r.o.
Meno Mgr. Jaroslav Petrisko-splnomocij^i^p^7
Podpis

— AH
--------------------------------------------- AJ3Ž3:

55000

IČO: 44(
Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe 1.2, pričom 
v hárku „6.1. Tabuľka plnenia kritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
- obchodné meno
- sídlo
- údaj „Platca DPH" - doplní text „ áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text

• — 11 „ nie
- dátum
- obchodné meno
- meno
- podpis
Údaje o cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH" sa automaticky
prenesie z hárku „6.2 Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov

a 9 
Bratislava 
WÍČ: 20227169'



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
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 

realízáci 
u v 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 0,01 25,00 0,25
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327,2 26,00 86 507,20
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 106 6697,2 22,50 150 687.00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov - 0,01 7,00 0,07
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 10,00 0,10
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 75,00 0,75
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 40,00 0,40
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 35,00 0,35
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 80,00 0,80
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,00 3,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 25,00 2 375,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 450,00 450,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 40 13664 2,50 34 160,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 4,00 4,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 5,00 5,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 hod. 1 3,00 3,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 7,00 0,07
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 450,00 4,50
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 3,50 3,50
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 3,50 28 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredn 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 7,00 0,07
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 2,00 0,02
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 57 2844 5,00 14 220,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 0,01 9,00 0,09
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 196 2800 3,00 8 400,00



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 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 1 3,00 3,00

33
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu lesa výška do 4m 1 ha 0,01 15,00 0,15

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 1 1,00 1,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 36,4 2200 2,00 4 400,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 2,00 0,20
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 5,00 5,00
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu / bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 5,00 5,00
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 ha 0,01 100.00 1,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 179 3,00 537,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1950 3,00 5 850,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,00 3,00
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,00 3,00

69
Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 
stromčekov

kosenie v ha, mulčovanie v ha 1 hod. 1 3,00 3,00
Sumárna ponuka za zákazku 335 636,83

Dátum 28.8.2013

Obchodné meno AB Facility s.r.o

Meno Mgr.Jaroslav Petrisko-splnomocnenec

Podpis

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



G .l .  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2

Obchodné meno AB Facility s.r.o.
Sídlo Križkova 9, 811 04, Bratislava
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 58 009,00 11 601,80 69 610,80

Dátum 28.8.2013
Obchodné meno AB Facility s.r.o.
Meno Mgr.Jaroslav Petrisko-splnomocnenec
Podpis

ty s/.o. 
ov^9

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom v 1̂1 Oý'Bxm^lava
v hárku „G.l. Tabuľka plnenia kritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polmP' ^ 9 0 ^ ^ ^ / 2 0 2 2 ?
- 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

55000

!



£ 2 *  M  o d
G.2.Tabuľka cenovej ponuky /  Príloha č. 2 k súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2
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 56 200 250,00 50 000,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 150,00 6 000,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 20 100,00 2 000,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. I 3,00 3,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,00 3,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 3,00 3,00

Sumárna ponuka za zákazku 58 009,00

Dátum 28.8.2013

Obchodné meno AB Facility s.r.o.

Meno Mgr. Jaroslav Petrisko

Podpis

Vysvetlivky: m r  = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.’ = 100 ks vybratých (odstránených) jedincov A B  F a ^ f l i ty  s r  o 55000

I M z k o ý ^ 9  
81 l/d^^B ra& slava 

IČO: 443^8ÍrféfC; 2022716971



N ázov  predmetu zákazky : LS Pezinok, 01

G .l.  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2 ¿ I t f . l / O d

Obchodné meno
0

AB Facility s.r.o.
Sídlo Križkova 9, 811 04 Bratislava
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 48 680,37 9 736,07 58 416,44

Dátum 28.8.2013
Obchodné meno AB Facility s.r.o.
Meno Mgr.Jaroslav Petrisko(splnomocnenec)
Podpis

55000

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom -
v hárku „G.l. Tabuľka plnenia kritérií" vyplní všetky žlto vyfarbené polia í
- 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
i s - l i o c

/  Príloha č. 2 K súťažným podkladom

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/3
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:

32
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa, plecie ruby, prestrihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 40 1600 6,00 9 600,00

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.* 0,01 8,00 0,08

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.*

•-
0,01 12,00 0,12

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.* 0,01 17,00 0,17

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 100 2600 7,00 18 200,00
38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 80 1440 9,00 12 960,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 80 480 14,00 6 720,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
Dočet iedincov na odstránenie 400ks/100m linkv 100 m 80 15,00 1 200,00

Sumárna ponuka za zákazku 48 680,37

Dátum 28.8.2013

Obchodné meno AB Facility s.r.o.

Meno Mgr.Jaroslav Petrisko-splnomocnenec

Podpis

Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov AB s^ o . 55000
coy & ú  

8 l/í Q ^ B r a ^ la v a  
IČO: 44300821 DIČ: 2022716<T]



G .l.  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/01/1

Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Sídlo Šamorínska 22, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Platca DPH 
(áno/nie) áno

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR
631 158,55 126 231,71 757 390,26

Dátum 31.8.2013
Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Meno Ing. Peter Kubizniak
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 Pezinok, 01 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
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 

reali/áci 
u v ha

Počet 
merný ch 
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,01 35,00 0,35
2 Jamková sadba krytokorennýeh sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm. hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327,2 35,00 116 452,00
oJ Sadba krytokorennýeh sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0.01 60,00 0,60

4 Štrbinovä sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm. zem 3, bur. 3 100 kusov 106 6697,2 35,00 234 402,00

5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 35,00 0,35

6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 200,00 2,00

7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 200,00 2,00

8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 200,00 2,00

9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0.01 35,00 0,35

10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0.01 35,00 0,35

11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 8,00 8,00

12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 68,00 6 460,00

13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 95,00 95.00

14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 40 13664 5,00 68 320.00

15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 10,00 10,00

16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 20,00 20,00

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 0,01 80,00 0,80

19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 95.00 0.95

20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rasti í Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 8,00 8,00

21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 8,00 64 000,00

22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 40,00 0,40

23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm.výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 35,00 0,35

24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha
. .. .

0,01 10,00 0,10



G .l.  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2

Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Sídlo Šamorínska 22, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 56 024,00 11 204,80 67 228,80

Dátum 31.8.2013
Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Meno Ing. Pet^r Kubizniak
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

• _ 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



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk j e  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 56 200 250,00 50 000,00

30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 100,00 4 000,00

31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 20 100,00 2 000,00

67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 8,00 8,00

70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 8,00 8,00

71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 8,00 8,00

Sumárna ponuka za zákazku 56 024,00

Vysvetlivky: 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 Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/3

Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Sídlo Šamorínska 22, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 204 400,90 40 880,18 245 281,08

Dátum 31.8.2013
Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.
Meno Ing. Peter Kubizniak ^
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 
n 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 Pezinok, 01 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/3
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:

32
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa, plecie ruby, prestrihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 40 1600 30.00 48 000,00

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.* 0,01 25,00 0,25

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.* 0,01 30,00 0,30

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.* 0,01 35,00 0,35

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 100 2600 30,00 78 000,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 80 1440 35.00 50 400,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 80 480 40,00 19 200,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
počet jedincov na odstránenie 400ks/100m linky 100 m 80 110,00 8 800,00

Sumárna ponuka za zákazku 204 400,90

Dátum 31.8.2013

Obchodné meno GoodWin SK, s.r.o.

Meno Ing. Petej Kubizniak

Podpis

/Á// 4 ' '  /
y / U S / c * ?  C -----

Vysvetlivky: 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 Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/01/I

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

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR
295 691,68 59 138,34 354 830,02

Dátum 28.8.2013
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

* ít „ nie

- 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

HALGAŠOVÁ ELENA -  HE
Šenkvická cesta 6 

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

ÍČ DPH: SK1023074316

HALGAŠOVÁ Fl pw á  .. H F

SOÍ 

¡Č DPH:



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
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:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,01 18,10 0,18
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327.2 24,70 82 181,84
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 106 6697,2 19,10 127 916,52
5 Strbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 12,00 0,12
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0.01 75,00 0,75
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 67,00 0.67
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 22,00 0,22
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky' 35x35 cm 100 plôšok 0,01 16.00 0,16
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. 1 4.00 4,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 55,00 5 225,00
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* 40 13664 1.66 22 682,24
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* t 1,65 1,65
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 1,65 1,65
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 0,01 18,00 0,18
19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizované RRD šírka pásov 60 cm 1 ha 0,01 25.00 0,25
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 1 4,00 4,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 3,77 30 160.00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 3,20 0,03
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 30.00 0.30
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 40.00 0,40
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 57 2844 3,00 8 532.00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 0,01 2,00 0,02
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 196 2800 1,50 4 200,00

HALG^OV^EĹEíNA -  H E
Šenkvická cesta 6 

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

IČ DPH: SK1023074316



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:
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 1 4.00 4,00

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 5,00 0,05
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 0.70 0,70
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 36,4 2200 2,80 6 160,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 5,50 0,55
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 1,80 1.80
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 1,00 1,00
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 ha 0,01 30.00 0,30
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 179 4,00 716,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1950 4,00 7 800,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4.00 4,00

69
Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 
stromčekov kosenie v ha, mulčovanie v ha 1 hod. 1 4,00 4,00

Sumárna ponuka za zákazku 295 691,68

Dátum 28.8.2013

Obchodné meno Halqašová Elena - HE

Meno Elena Halgašová

Podpis 4 4 I  ť  r ? > i  1

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

HALG AŠO VÁ ELENA -  HE
éenkvlcká cesta 6 

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

16 ppH: SK1023074316



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/01/1

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

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR
355 137,85 71 027,57 426 165,42

Dátum 20.8.2013
Obchodné meno J.M.J., s.r.o.
Meno Bohuslav Janid^f^
Podpis / —----- . v'

\ l

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 .l Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov

029 52 Babín 346
IČO :36435236
|Č DPH-.SK2022080830
č.úfttu'.4QQ9112381f7500



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
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 0,01 27,00 0,27
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327,2 35,20 117 117,44
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 106 6697,2 19,00 127 246,80
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 7,20 0,07
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 80,00 0,80
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 30,00 0,30
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. 1 4,00 4,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 36,00 3 420,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 40,00 40,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 40 13664 2,80 38 259,20
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 4,00 4,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 0,50 0,50
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 0,01 25,00 0,25
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. 1 4,00 4,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 4,50 36 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 L 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 57 2844 4,00 11 376,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 0,01 4,00 0,04
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 196 2800 2,80 7 840,00

J  M , j . j  s.r.o.
029 52 Babín 346 
IČO :36435236 
IČ DPH:SK2022080830 
č.účtu:4009l12381/7500



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 

D PH:
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 1 5,00 5,00

33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na
ohnoMi _ . . . .  ... _ ... 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 1 3,50 3,50
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 36,4 2200 2,40 5 280,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 9,95 1,00
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,55 0,55
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,35 0,35
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 ha 0,01 3,50 0,04
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 179 4,00 716,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1950 4,00 7 800,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 4,00 4,00

69 Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 
:sl.iístácr.l\u.cv Ľ, 1 ; . í..........t.... ......... !'.........' .....*...:........ * .. :

kosenie v ha, mulčovanie v ha I hod. 1 4,00 4,00
Sumárna ponuka za zákazku 355 137,85

Dátum

Obchodné meno

Meno

Podpis

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

20.8.2013

J.M.J., s.r.o.

Bohuslav Janidžár

s.r.o.
029 52 Babín 346
IČO:36435236 
IČ DPH:SK2022080830 
č.účtu:4009-f12381/7500



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC02/01/1

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Sídlo Chotár 4/16,96801 N. Baňa
Platca DPH
(áno/nie) áno

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
EUR EUR EUR
375 208,91 75 041,78 450 250,69

Dátum 25.8.2013
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 Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/1
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk j  e 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 

realizácí 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 0,01 21,00 0,21
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm« hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 52 3327,2 21,00 69 871,20
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,01 21.00 0.21
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 106 6697,2 17,00 113 852,40
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jama 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 20.00 0,20
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
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 20,00 0,20
11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 50,00 50,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 19 95 50,00 4 750,00
13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 1 1 50,00 50,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 40 13664 1,93 26 371,52
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 2,20 2,20
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 50,00 50,00
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 0,01 50,00 0,50
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. 1 50,00 50,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 134 8000 3,95 31 600,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm, výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 50,00 0,50
23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 50,00 0,50
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 0,01 300,00 3.00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 57 2844 20,00 56 880,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 0,01 20,00 0,20
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 196 2800 5,00 14 000,00



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:
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 1 300,00 300,00

32 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. nľcue rub\. nrcslrihá\ky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 40 1600 1,80 2 880,00

33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
o.bno\ ll i esa výška do 4m 1 ha 0,01 20,00 0,20

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,01 20,00 0,20
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 20,00 20,00
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 36,4 2200 5,00 11 000,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 4,00 0,40
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,55 0,55
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,42 0,42
59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 ha 0,01 300,00 3,00
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 179 20,00 3 580,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1950 20,00 39 000,00
66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 20,00 20,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 20,00 20,00
68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 300,00 300,00

69 Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 
strnmr.pknv

kosenie v ha, mulčovanie v ha 1 hod. 1 500,00 500,00
Sumárna ponuka za zákazku 375 208,91

Dálum 25.8.2013

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.

Meno M. Šá|y ,

Podpis ^ y
Vysvetlivky: 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 Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2

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 78 030,00 15 606,00 93 636,00

Dátum 28.8.2013
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

•_ ti „ 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 Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/2
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 56 200 300,00 60 000,00
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 300,00 12 000,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 20 300,00 6 000,00

70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej 
sieti bližšie v opise predmetu zákazky

1 hod. 1 15,00 15,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1 15,00 15,00

Sumárna ponuka za zákazku 78 030,00

Dátum 28.8.2013

Obchodné meno LIGNOR.s.r.o.

Meno M.Šály —

Podpis j . . : , *

Vysvetlivky: 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 Pezinok, 0] 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/3

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 175 600,90 35 120,18 210 721,08

Dátum________
Obchodné meno
Meno
Podpis

25.8.2013 
LIGNOR, s.r.o.
M Šály

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 
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



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

Názov predmetu zákazky: LS Pezinok, 01 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/01/3
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

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

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:

34 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 33 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 0.01 30,00 0,30

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.* 0,01 30,00 0,30

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.* 0,01 30,00 0,30

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 100 2600 30,00 78 000,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 80 1440 30,00 43 200,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 80 480 30,00 14 400,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
nnr.pf if'dinmv na odstránenú» 400k<;/1 DOm linWv 100 m 80 500,00 40 000,00

Sumárna ponuka za zákazku 175 600,90

Dátum 25.8.2013

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.

Meno M Šály r

Podpis — 'V v C --------------------------
Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov


