
G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

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 353 865,75 70 773,15 424 638,90

Dátum 10.7.2013
Obchodné meno Rimaril s. r.o.
Meno Richard Krázel S J f
Podpis Richard Krá^gl

*-“■ tie mrsmra .. J

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 Píla, 02 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1
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 M erná 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 Jam ková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbkajam ky 20 cm 100 kusov 8 400 18,00 7 200,00
2 Jam ková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 36 1600 20,00 32 000,00
OJ Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priem er jam ky 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 88 5600 12,00 67 200,00
5 Strbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0.01 12,00 0,12
6 H ĺbková sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 48,00 0,48
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 70,00 0,70
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jam y 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 23,00 0,23
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 8,00 0,32
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 10,00 0.10
11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 7,00 2 800,00
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 20 20 120,00 2 400,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 1,50 24 300,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 5,00 5,00
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 20,00 0,20
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 7,00 2 800,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 7,90 142 200,00
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 4 4 400,00 1 600,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 10,00 10 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 10,00 10,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 6,00 18 000,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zm iešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 0,04 4 8,00 32,00
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 80 140,00 11 200,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha 
na 

realizáei 
u  v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 40 80,00 3 200,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 80 80 60.00 4 800,00

32 Odstraňovanie ncžiadúcej tenčiny a krov mechanicky — príprava plochy na 
obnovu lesa. nlecie rubv. nrestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4rn 100 jed.* 8 320 6,00 l 920,00

33 Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na
tón : ! výška do 4m 1 ha 4 4 400,00 1 600.00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 5,00 100,00
47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 0,33 0,33
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 120 7200 0,60 4 320.00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 3,00 0,30
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,30 0,30
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,30 0,30
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 7,00 2 800,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 7,00 2 800,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1141 7,00 7 987,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 40 7,00 280.00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 40 7,00 280,00

Sumárna ponuka za zákazku 353 865,75



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: L S Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2

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 53 042,00 10 608,40 63 650,40

Dátum 10.7.2013
Obchodné meno Rimaril s. r.o.
Meno Richard K rázeM ^^f.o . f l
Podpis Richard K r ^

čo
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 

I ;; 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 Píla, 02 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2
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
jednotie

k

Cena za 
mernú 

jednotku v 
P b e z  D P H :

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

D P H:

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.* 60 1980 10,90 21 582.00

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.* 20 480 13,00 6 240,00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4 36 15,00 540,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovaliia v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 7,00 728,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 116 2088 9,00 18 792,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 60 360 11,00 3 960.00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka iinky2,5m,
v,  . -t 1 Hi'í. 'ov i i i  i i iM i irlŕtvf .iOfil š 1 §i )m l i n U 100 m 120 10,00 1 200,00

Sumárna ponuka za zákazku 53 042.00

Dátum 10.7.2013

Obchodné meno Rímaril s. r. o.

Meno Richard s x °*

Podpis Richard

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 Píla, 02 
Názov častí predmetu zákazky: VC 02/02/2

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

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

Spolu 49 766,40 0,00 49 766,40

Dátum 24.6.2013
Obchodné meno Emil Demovič
Meno Emil D^moyič
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 d op ĺňa j pretože „Cena bez DPH" sa automaticky
prenesie z hárku „G .2 Tabuľka cenovej ponuky" po doplnení cenových návrhov pre



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

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2
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 
realizáciu 

v ha

Počet 
meniý ch 
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.* 60 1980 7,30 14 454,00

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%iedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 20 480 12.30 5 904.00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%iedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4 36 18.30 658.80

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do vý šky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 6,30 655.20

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 116 2088 9,30 19 418,40
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 60 360 17.00 6 120,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
u.očcí ied.inco\..aa odslrurunic 4 ® ks/ iifjmi lmk\ 100 m 120 21.30 2 556.00

Sumárna ponuka za zákazku 49 766,40

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 Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

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 312 114,38 62 422,88 374 537,26

Dátum 11.7.2013
Obchodné meno Di Mihálik, s.r.o.
Meno Marián Mihálik /
Podpis Jesens<

..........  ........ ................................ IOOr3GCe

'.tlina
SK 202U135370 
r ”, .Ä i  177.2000

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 Píla, 02 

Názov časti predmetu zákazky: Y C 02/02/1
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk j  e sumárna ponuka za zálcazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

por. číslo 
položky

N ázo\ pesto\ ateľského výkonu Špecifikácia pestov ateľského \ ýkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestov ateľský 
v ýkon v € bez 

DPH:
1 Jamko\ á sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35 \35  cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 8 400 17,50 7 000.00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 36 1600 36,10 57 760,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jam ky v cm 100 kusov 0,01 16,00 0,16
4 Štrbinov á sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov ..88 5600 18,00 100 800,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
6 HÍbkov á sadba s vŕtaním jám priemer vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 25,00 0,25
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 20,00 0,20
8 Hĺbková sadba do vy\ ŕtaných jám šírka jam y 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 12,00 0,12
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 20,00 0,80
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 5,00 0,05
11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 6,00 2 400,00
12 Vyt\ áranie podmienok pre prirodzenú obnov u 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 20 20 15,00 300,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 3,00 48 600,00
15 Čistenie plôch od z\ yškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 1,90 1,90
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňo\ aním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 2,50 2,50
17 Pálenie z\ yško\ 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 12,00 0,12
20 Ochrana sadeníc sťahov aním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 1,50 600,00
21 Ochrana sadeníc proti burine \ yžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 3,50 63 000,00
22 Ochrana sadenie proti burine \ yžínaním \ 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 zašľapá\ aním \ eľkosť plôšky 60 cm,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,00 0,02
24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo \ dohodnutých pásoch 1 ha 4 4 2,50 10,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, \ lna, konope, alobal, platové \recúška 100 kusov 20 1000 1,50 1 500,00
26 Ochrana sadeníc pred z\ erou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 1,50 1,50
27 Ochrana sadeníc pred z\ erou náterom repelentami n šetky dreviny, \ ýška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 2,23 6 690,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 0,04 4 100,00 400,00
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom v ýroba k o lo \, osadzovanie k o lo \, upevňo\ anie pletiva 100 m 20 80 60,00 4 8 0 0 0 0



por. číslo 
položky

Názov pestox ateľského v ýkonu Špecifikácia pestox ateľského x ýkonu M ernájednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
m erných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku x 
€  bez DPH:

Cena za 
pestox ateľský 
x ýkon x € bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkox s použitím pletix a šetrné ux olnenie pletix a, zmotanie a prenos k zx ozu 100 m 40 40 60,00 2 400,00
31 Lik\ idácia starých oplotení, bez použitia pletiva ux olnenie pletix a a jeho sústredenie k miestu zx ozu 100 m 80 80 5,00 400,00

32 Odstraňo\ anie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. nlccie níhv. nreslrihávkv 40-50 jed./ar, x ýška do 4m 100 jed.* 8 320 4,00 1 280,00

33 Odstraňox anie nežiaducej tenčiny a krox chemicky - príprax a plochy na 
obnovu lesa x ýška do 4m 1 ha 4 4 50,00 200,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté príprax ky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 10,00 200,00
47 Vyvet\ ovanie lesných porastov listnaté drexiny, do 2 m x ýšky (500 ks/ha) 1 kus 1 0,50 0,50
50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusox 120 7200 0,50 3 600,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľox aním Polynetom bližšie x' opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusox 0,1 0,50 0,05
52 Odstraňox anie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie x' opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,59 0,59
53 Prexäzox anie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie x opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,38 0,38
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie x opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 4,00 1 600,00
65 Ostatné pestox ateľské práce bližšie x opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 4,00 1 600,00
67 Oprava oplôtkov bližšie x opise predmetu zákazky 1 hod. 1141 4,00 4 564,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie x opise predmetu zákazky 1 hod. 40 5.00 200,00
71 Odstraňox anie náletových dre\ ín z  telies lesných ciest bližšie x opise predmetu zákazky 1 hod. 40 5,00 200,00

Sumárna ponuka za zákazku 312 114,38

,3* _



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2

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 46 190,00 9 238,00 55 428,00

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 D P H" - doplní text „  áno " , alebo ak nie je platcom DPH doplní text

_ r. //„ 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

b



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

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 
Názo> časti predmetu zákazky: Y C 02/02/2
Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazlai (v prípade členenia záiiazlcy na časti osobitne za Icaždú časť)

por. číslo 
položky

Názo\ pesto\ ateľského \ýkonu Špecifikácia pesto\ ateľského \ýkonu Merná jednotka

Plocha 
na 

realizác i 
u v ha

Počet
merných
jednotie

k

Cena za 
mernú 

jednotku a 
f  hez DPH:

Cena za 
pesto\ ateľský 
\ ýkon \ € bez 

DPH:

34 Čistky a prerezá^ ky s rozčleňo\ aním \ lesnom poraste do \ ýšky 4 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\iny, 33 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25% jedinco\), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 60 1980 10,00 19 800.00

35 Čistky a prerezá\ ky s rozčleňovaním \ lesnom poraste a ýšky od 4 do 7 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\ iny, 24 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25% jedinco\), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 20 480 6,50 3 120,00

36 Čistky a prerezá\ ky s rozčleňo\ aním a lesnom poraste a ýšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreA iny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4 36 6,00 216,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňox ania \ lesnom poraste do \ ýšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\ iny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 8,50 884,00

38 Čistky a prerezáA ky bez rozčlenoA ania a lesnom poraste \ýšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\ iny 18 ks/ár 100 jed.* 116 2088 8,75 18 270,00
39 Čistky a prerezáx ky bez rozčleňo\ ania \ lesnom poraste \ ýšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\ iny 6 ks/ár 100 jed.* 60 360 8,50 3 060,00

40 Výrub rozčleňo\ aeích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dre\ iny, šírka linky2,5m,
nnňf»t iprlinmv na nrktránpnip 400k<;/l0nm linkv 100 m 120 7,00 840,00

Sumárna ponuka za zákazku 46 190,00

Vysvetlivky. m = ťaž ové zvyšky z m vyťažene moty, 00 ed.*- 00 ks vy



G .l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

Obchodné meno Halgašová Elena - HE
Sídlo Elena Halgašová
Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 312 144,66 62 428,93 374 573,59

Dátum 10.7.2013
Obchodné meno Halgašová Elena - HE
Meno Elena Halgašová
Podpis H U  f  '

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 fiie
- 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

h a l g a š o v a  £ L E N A _
Šenkvická ces^  0 *

902  01 P  E  Z I N O K 

IČO* 40 546 870
iČ D P H :  SK1023074316



ŕ ( í - £ - - < —

G.2.Tabuľka cenovej ponuky HALGAŠOVA ELENA-HE Príloha č. 2 k súťažným podkladom
Senkvicka cesta 6

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 902 jq q  4q 545 870
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1 OPH: SK1023074316
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 M erná 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 Jam ková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 8 400 18,10 7 240,00
2 Jam ková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 36 1600 24,70 39 520,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priem er jam ky 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 88 5600 19,10 106 960,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 12.00 0,12
6 Hĺbková sadba s vŕtaním  jám priem er vrtáka 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 75.00 0,75
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 67,00 0,67
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jam y 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 22.00 0,22
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 16,00 0,64
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 21,00 0,21
11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 400 4,00 1 600,00
12 V ytváranie 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 m echanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 20 20 55,00 1 100,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 1.66 26 892,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 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
20 O chrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli U rezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 4,00 1 600,00
21 O chrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 3.77 67 860,00
22 O chrana 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 4 4 40,00 160,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 3,00 3 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 2.00 2,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentam i všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 1.50 4 500,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným m ateriálom  (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zm iešané dreviny podľa druhu materi* 1 hod. 0,04 4 4,00 16,00
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 80 170,00 13 600,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v €  bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím  pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zm otanie a prenos k  zvozu 100 m 40 40 34.20 1 368.00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a  jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 80 80 34,20 2 736,00

32
O dstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa, olecie rubv. orestrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 8 320 7.85 2 512,00

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

46 A plikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 5,00 100,00
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 120 7200 2.80 20 160,00
51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predm etu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0.1 5,50 0,55
52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 1.80 1,80
53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 1,00 1.00
64 O statné práce v ochrane lesa bližšie v  opise predm etu zákazky 1 hod. 4 400 4.00 1 600,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 4 400 4,00 1 600,00
67 O prava oplôtkov bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 1141 4,00 4 564,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 40 4.00 160,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 40 4,00 160,00

Sumárna ponuka za zákazku 312 144,66

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 jed. *= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

HALŠAŠtíVÁ ELENA -  HE
Šenkvická cesta 6 

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

i Č DPH: SKI 023074316



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

Obchodné meno s.r,o. ;
Sídlo '*  Bábin 346
Platca DPH 
(áno/nie)

... . . .  • • • • - _ 1 : . •

áno .
Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

EUR EUR EUR
Spolu ■ ■ 380137.0* 16 ít- ’á .’i-- S 3 S 5 I B É S ®

Dátum 21.6,2013
Obchodné meno s.r.o.
Meno BQhuslav Jänidž'ár/^S
Podpis í f-y . ■

J M J . j S.T.Ü.
029 52 Babín 346 
IČO :36435236 
IČ DPH:SK2022080830 
č.účtu:4009112381/7500



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

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná 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 Jam ková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 8 400 27,00 10 800,00

_ 2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 36 1600 35,20 56 320,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priemer jam ky 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 88 5600 19,00 106 400,00
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 jam y 60 cm 100 kusov 0,01 80,00 0,80
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
8 H ĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jam y 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 30,00 0,30
9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 15,00 0,60
10 Sejba sem ien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 17,00 0,17
11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 4,00 1 600,00
12 Vytváranie podm ienok 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 20 20 40,00 800,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 2,80 45 360,00
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 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
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 4,00 1 600,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 4,50 81 000,00
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 r  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 4 4 1,00 4,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 4,00 4 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 4,00 4,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 2,80 8 400,00
28 O chrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 0,04 4 5,00 20,00
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 ^ 8 0 230,00 18 400,00

J M J . j s.T,o.
029 52 Babín 346 
IČO:36435236
IČ  nP H -.Q lí'ínO O A D O Ď orv



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M ernájednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€ bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v €  bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 40 133,00 5 320,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 80 80 100,00 8 000,00

32 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a  krov mechanicky -  príprava plochy na 
.-h.'.' l k  .a. pLlIv. i u. . ri cs'.i in.i\k'. ...............  ........................... ■ 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 8 320 6,80 2 176,00

33 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
;'hnovi! Iľ.s::i výška do 4m 1 ha 4 4 2,50 10,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 1,70 34,00
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 120 7200 2,40 17 280,00
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
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 4,00 1 600,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 4,00 1 600,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1141 5,00 5 705,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 40 4,00 160,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v  opise predmetu zákazky 1 hod. 40 4,00 160,00

Sumárna ponuka za zákazku 380 370,16

Dátum 21.6.2013

Obchodné meno J.M.J., s.r.o.

Meno Bobuslav Janidžár

Podpis Í ' C  ' ---------- -- V ' ?i

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

3 M .  j . ,  s.r.o.
0 2 9  5 2  B á b i n  3 4 C. 
ICO:3643523G  
lč  DPH:SK2022080830 
č,úfitu:4009112381/7500



G.l. Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2

Obchodné meno 
Sídlo ~~ ~
Platca DPH 
(áno/nie)______

Dátum 21:6,2013
Obchodné meno s.r.o.
Meno Bóhuslav Janidžár
Podpis ■j _ ■ /  . . . .  

, /  C

Y —
)

’''Jvjj&B irv- 2 Babfn 346 
W  í r0 :3 6 ^35236 6

! -,2P^ SK2°22080Ô30 
• ■ J,J,"M 9ii23a f/7500



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

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2
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 

realizäci 
u v ha

Počet
merných
jednotie

k

Cena za 
mernú 

jednotku v 
f . h ez D P H :

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

D P H :

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.* 60 1980 8,50 16 830,00

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.* 20 480 10,30 4 944,00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4 36 13,00 468,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 6,80 707,20

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 116 2088 8,20 17 121,60
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 60 360 11,30 4 068,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m,
n n r p t  ip r l in rn v  na  n r k t r á n p n i p  áO flV c / inO m  linVv 100 m 120 7,60 912,00

Sumárna ponuka za zákazku 45 050,80

Dátum 21.6.2013

Obchodné meno J.M.J., s.r.o.

Meno Bohuslav Janidžár Z ''1

Podpis
■

' '  r  ■

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

f o £ é S n 346 

Š S & 5 S S S &



G .l.  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

Obchodné meno Krasles, s. r. o.
Sídlo Píla 37, 900 89 Častá

Platca DPH 
(áno/nie) áno

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

Spolu 329 558,45 65 911,69 395 470,13

Dátum_________
Obchodné meno
Meno
Podpis

12.07.13 
Krasles, s. r. o.
Heger Andrej

Z z
i K R A $ Ĺ E § ,  s . r . o .

900 89 P í l a  37 
IČO; 44 452 501

, , . . .  - , y, u x JČ DPJH; SK2022701879Uchadzac uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom
v hárku „G.1. Tabuľka plnenia kritérií“ vyplní všetky žlto vyfarbené polia:
- obchodné meno
- sídlo
- údaj „Platca DPH“ - doplní text „ áno “ , alebo ak nie je platcom DPH 
doplní text „ nie “
- dátum
- obchodné meno
- meno 
-podpis
Údaje o cenách nie je potrebné dopĺňať, pretože „Cena bez DPH“ sa 
automaticky prenesie z hárku „G.2 Tabuľka cenovej ponuky“ po doplnení 
cenových návrhov pre každý pestovateľský výkon v tomto hárku.
Ostatné údaje (DPH 20%, cena s DPH) budú vypočítané automaticky.



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

ázov predm etu zákazky: LS Píla, 02 

ázov časti predm etu zákazky: VC 02/02/1

diné kritérium na hodnotenie ponúk je  sumárna ponuka za zákazku (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť)

>r. číslo 
)ložky Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
m em ú 

jednotku  v 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v €  bez 

DPH:
1 Jam ková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 8 400 27,00 10 800,00
2 Jam ková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 36 1600 27,00 43 200,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym  sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priem er jam ky v cm 100 kusov 0,01 20,50 0,21
4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm, zem 3, bur. 3 100 kusov 88 5600 19,00 106 400,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 7,50 0,08
6 Hĺbková sadba s vŕtaním  jám priem er vrtáka 35 cm, h ĺbkajam y 60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0.50
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 50,00 0,50
8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jam y 35 cm, h ĺbkajam y 60 cm 100 kusov 0,01 15,00 0,15
9 Sejba sem ien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 10,00 0,40
10 Sejba sem ien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 10,00 0,10
11 M anipulácia so sadbovým  materiálom bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 400 5,00 2 000,00
12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky 100x100 cm  zem 3, súvislé zaburinenie 100 plôšok 20 100 26,00 2 600,00
13 Vytváranie podm ienok pre prirodzenú obnovu mechanizované plošné narušenie bylinného krytu až na  m inerálnu pôdu 1 ha 20 20 50,00 1 000,00
14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zm iešaných drevín 1 m3* 47 16200 2,00 32 400,00
15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 2,00 2,00
16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m 3* 1 1,00 1,00
17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zm iešaných drevín 1 hod. 1 4,00 4,00
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním  ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 15,00 0,15
20 Ochrana sadeníc sťahovaním  popínavých rástli U rezanie a  stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 5,00 2 000,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním  n a  plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 4.00 72 000,00
22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne šírka pásu 60+cm , výška buriny 60+ cm, viditeľ. stredná 100 m2 0,01 4,00 0,04
23 O chrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky 60 cm ,výška buriny 60+ cm 100 plôšok 0,01 2,50 0,03
24 O chrana sadeníc proti burine chem ickým  postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 4 4 90.00 360,00
25 O chrana sadeníc pred zverou zakladaním  ochranného materiálu všetky' dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 3,50 3 500,00
26 O chrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 1,50 1,50



>r. Číslo 
>ložky N ázov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha na 
realizáciu 

v ha

Počet
merných
jednotiek

C ena za 
m em ú 

jednotku  v 
€ bez DPH:

C ena za 
pestovateľský' 
výkon v €  bez 

DPH:
27 Ochrana sadenie pred zverou náterom  repelentam i všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 2,50 7 500,00
28 Ochrana sadenie pred zverou iným m ateriálom  (pletivo, plast, koliky...) ihličnaté, listnaté, zm iešané dreviny podľa druhu materi; 1 hod. 0,04 4 3,00 12,00
29 O plocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 80 210,00 16 800,00
30 Likvidácia staiých oplôtkov s použitím  pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zm otanie a prenos k  zvozu 100 m 40 40 60,00 2 400,00
31 Likvidácia s t a r ý c h  oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho  sústredenie k m iestu zvozu 100 m 80 80 40,00 3 200.00

32 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a  krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa, pleci e ruby, prestrihávky 40-50 jed ./ar, výška do 4m 100 jed.* 8 320 6,50 2 080,00

33 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
obnovu lesa výška do 4m 1 ha 4 4 90,00 360,00

46 A plikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 1,50 30,00
47 Vyvetvovame lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m  výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 0,10 0,10
50 O chrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom  do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 120 7200 1,50 10 800,00
51 O chrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním  Polynetom bližšie v opise predm etu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 2,50 0,25
52 O dstraňovanie ochrany proti ohryzu a  lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 0,30 0,30
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 0,15 0,15
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 4 400 5,00 2 000,00
65 O statné pestovateľské práce bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 4 400 5,00 2 000,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 1141 5,00 5 705,00
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 40 5,00 200,00
71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predm etu zákazky7 1 hod. 40 5,00 200,00

ím árna ponuka za  zákazku 329 558,45



G .l.  Tabuľka plnenia kritérií Príloha č. 2

Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

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

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

Spolu 332 347,17 66 469,43 398 816,60

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 Píla, 02 

Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1
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 M erná 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 8 400 21,00 8 400,00

2 Jamková sadba krytokorennýeh sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jam ky 20 cm 100 kusov 36 1600 16,90 27 040,00

3 Sadba krytokorennýeh sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priem er jam ky 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 88 5600 16,90 94 640,00

5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 15,00 0,15

6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priem er vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 18,00 0,18

7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 40x40x60 cm 100 kusov 0,01 12,00 0,12

8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jam y 35 cm, hĺbka jam y 60 cm 100 kusov 0,01 18,00 0,18

9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,04 0,04 18,00 0,72

10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 18,00 0,18

11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 400 5,00 2 000,00

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 20 20 25,00 500,00

14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 1,95 31 590,00

15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 2,30 2,30

16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizované zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zm iešaných drevín 1 m3* 1 2,00 2,00

17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zm iešaných drevín 1 hod. 1 5,00 5,00

18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 18,00 0,18

20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli Urezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 5,00 2 000,00

21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 3,90 70 200,00

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 4 4 10,00 40,00

25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 9,00 9 000,00

26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 50,00 50,00

27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 6,00 18 000,00

28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 0,04 4 5,00 20,00

29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 80 118,00 9 440,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha
na

realizáci

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím  pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 40 118,00 4 720,00

3 1 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 80 80 50,00 4 000,00

32 O dstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
nhnovn lesa. nler.ie ruhv. nresfrihávkv 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 je d .5'' 8 320 1,80 576,00

33 Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 
nhnovn lesa výška do 4m 1 ha 4 4 2,00 8,00

46 A plikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 2,00 40,00

47 Vyvetvovanie lesných porastov listnaté dreviny, do 2 m výšky (500 ks/ha) 1 kus 1 5,40 5,40

50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu náterom náter pásom do 2,5 m, spon .4 m 10 kusov 120 7200 5,30 38 160,00

51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 4,10 0,41

52 O dstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,50 0,50

53 Prevažovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 1 0,42 0,42

64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 5,00 2 000,00

65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 5,00 2 000,00

67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 1141 5,00 5 705,00

70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 40 5,00 200,00

71 O dstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 40 5,00 200,00

Sumárna ponuka za zákazku 332 347,17

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.

Meno M.Šál v

Podpis

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 Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2

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

Spolu 36 491,00 7 298,20 43 789,20

Dátum 12.7.2013
Obchodné meno LIGNOR, s.r.o.
Meno M. Šály /
Podpis C ' f

........
/

Uchádzač uvedie svoju cenovú ponuku v prílohe č.2, pričom 
v hárku „G .l. Tabuľka plnenia krité rií" 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 Píla, 02 
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/2
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 M em ájednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u^v ha

Počet
merných
jednotie

k

Cena za 
mernú 

jednotku v 
< txv Dľi 1:

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.* 60 1980 3,85 7 623,00

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.* . 20 480 7,00 3 360,00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 9 ks/ár spolu s ks 
liniek (linka25%jedincov), šírka liniek 2m po 30 m 100 jed.* 4 36 8,00 288,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, 26 ks/ár 100 jed.* 4 104 4,00 416,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 18 ks/ár 100 jed.* 116 2088 8,00 16 704,00
39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 6 ks/ár 100 jed.* 60 360 12,50 4 500,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky2,5m, 
nniVt ä:':tinrnv n h riiklráni-rtif* 4ÍÝ0k* l$i()m linkv 100 m 120 30,00 3 600,00

Sumárna ponuka za zákazku 36 491,00

Dátum 12.7.2013

Obchodné meno v LIGNOR, s.r.o.
J

Meno M.Šály

Podpis

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 Píla, 02
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

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 312 151,52 0,00 312 151,52

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 r  n é 
^  853 DIČ: i ,'?:^776458



Názov predmetu zákazky: LS Píla, 02 |č0;40 DIČ:‘l ̂ 776458
Názov časti predmetu zákazky: VC 02/02/1

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

Jediné kritériám 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 Jam ková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 8 400 18.14 7 256,00
2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky 35x35 cm, hĺbka jamky 20 cm 100 kusov 36 1600 24.72 39 552,00
3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky 35x35 cm, priem er jam ky 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 88 5600 19,10 106 960,00
5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny 20 cm 100 kusov 0,01 12,00 0,12
6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám priem er vrtáka 35 cm, hĺbka jamy 60 cm 100 kusov 0,01 75.00 0,75
7 Hĺbková sadba do nakopaných jám jam a 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 0,04 0,04 16,00 0,64
10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky 35x35 cm 100 plôšok 0,01 21,00 0,21
11 M anipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 400 3,99 1 596,00
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 m echanizované plošné narušenie bylinného krytu až na minerálnu pôdu 1 ha 20 20 55,00 1 100,00
14 Č istenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 47 16200 1,66 26 892.00
15 Č istenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m3* 1 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 3.99 3,99
18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne RRD veľkosť plôšky 100x100 cm 100 plôšok 0,01 18.00 0,18
20 Ochrana sadeníc sťahovaním popínavých rástli U rezanie a stiahnutie rastliny zo sadenice 1 hod. 400 3.98 1 592,00
21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky 80 cm, výška bur nad 60cm 100 plôšok 300 18000 3,80 68 400,00
22 O chrana 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 O chrana sadeníc proti burine chemickým postrekom plošne alebo v dohodnutých pásoch 1 ha 4 4 40.00 160,00
25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 20 1000 3.00 3 000,00
26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu všetky dreviny, vlna, konope, alobal, platové vrecúška 100 kusov 1 2,00 2,00
27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentam i všetky dreviny, výška do 70cm, spon nad 130 100 kusov 60 3000 1,50 4 500,00
28 Ochrana sadeníc pred zverou iným materiálom (pletivo, plast, kolíky...) ihličnaté, listnaté, zm iešané dreviny podľa druhu materi 1 hod. 0,04 4 3,99 15,96
29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 20 80 175,00 14 000,00



por. číslo 
položky

Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu M erná jednotka

Plocha 
na 

realizáci 
u v ha

Počet
merných
jednotiek

Cena za 
mernú 

jednotku v 
€  bez DPH:

Cena za 
pestovateľský 
výkon v € bez 

DPH:
30 Likvidácia starých oplôtkov s použitím pletiva šetrné uvolnenie pletiva, zmotanie a prenos k zvozu 100 m 40 40 33.90 1 356,00
31 Likvidácia starých oplotení, bez použitia pletiva uvolnenie pletiva a jeho sústredenie k miestu zvozu 100 m 80 80 33.90 2 712,00

32
Odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov mechanicky -  príprava plochy na 
obnovu lesa. nlecie rubv. orestrihávky 40-50 jed./ar, výška do 4m 100 jed.* 8 320 5,00 1 600,00

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

46 A plikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,4 20 5.00 100,00
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 120 7200 2,80 20 160,00
51 O chrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predm etu zákazky, spon . 4 m 10 kusov 0,1 2,48 0,25
52 O dstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 1.80 1,80
53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predm etu zákazky 1 kus 1 0.42 0,42
64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 4 400 3,99 1 596,00
65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 4 400 3,99 1 596,00
67 Oprava oplôtkov bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 1141 3,99 4 552,59
70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 40 3,99 159,60
71 O dstraňovanie náletových drevín z  telies lesných ciest bližšie v opise predm etu zákazky 1 hod. 40 3,99 159,60

Sumárna ponuka za zákazku 312 151,52

Dátum 11.7.2013

Obchodné meno Silvia Loipersbergerová - LS

Meno Silvia Loipersberqerová

Podpis

Vysvetlivky: m 3' = ťažbové zvyšky z 1m3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*- 100 ks vybratých (odstránených) jedincov C l >- ' I ŕ  '
r d y \ í ^

Silvia Loipersbergero^á -  LS 
Orechová 510/18 

900 23 V i n i č n é  
Jč0:40 546 853 DIČ:'.__:776458


