Rozsah zákazky a cenová ponuka dodávateľa
Názov predmetu zákazky

Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ ... , VC ...

Objednávateľ

LESY SR, š. p., organizačná zložka OZ ...

príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky
príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí služieb

Zmluva č. ...
Požadované kombinácie technológií

LO

JPRL

Číslo položky podľa časti " Opis
predmetu zákazky" súťažných
podkladov (pracovné činnosti sa
vykonajú v poradí, v akom sú uvedené
čísla položiek).

Predpokladaný objem ťažby

Ihličnaté
(m³)

Listnaté
(m³)

Spolu
(m³)

Druh
ťažby

Sklon
(%)

Hmotnatosť
(m³)

Približovacia
vzdialenosť
P-VM/VM-OM
resp. P-OM
(m)

Cena stanovená
objednávateľom
bez DPH
(€/JPRL)

Ponuka dodávateľa
Cena bez DPH na dve
desatinné miesta
(€/m³)

Ponuka dodávateľa
Cena celkom
(€ bez DPH)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Spolu bez DPH

0,00

Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

0,00
0,00
0,00

Záväzný termín začatia a ukončenia prác bude určený v Zákazkovom liste
* Požiadavky

Dodávateľ:

Ak dodávateľ nie je platcom DPH uvedie v tabuľke "Dodávateľ" v riadku "IČ pre DPH" -

nie som platcom DPH
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:

Podpis dodávateľa
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príloha č.2

Vysvetlivky:
VC
LO
JPRL
OÚ
VÚ -50
VÚ +50
NV
NP
MR

výrobný celok
lesnícky obvod
alfanumerické označenie porastu, v ktorom sa bude ťažba realizovať
obnovná úmyselná ťažba - ťažba pri obnove lesa
výchovná úmyselná ťažba - ťažba v porastoch do 50 rokov pri výchove lesa
výchovná úmyselná ťažba - ťažba v porastoch nad 50 rokov pri výchove lesa
náhodná ťažba vykonaná - súčasť opatrení na ochranu lesa alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov
náhodná ťažba ponechaná - čiastočne spracovaná. Súčasť opatrení na ochranu lesa alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov.
mimoriadna ťažba - ťažba realizovaná na základe iných nevyhnutných okolností (napr. vyňatie alebo obmedzenie využívania na základe rozhodnutie orgánu štátnej správy)

Sklon v %

priemerný sklon svahu v %, na ktorom sa bude ťažbový proces realizovať

Hmotnatosť

priemerný objem ťaženého kmeňa v m³

Približovacia vzdialenosť

vzdialenosť v metroch, na ktorú sa približuje drevná hmota

VM
OM

vývozné miesto - miesto, na ktoré sa sústreďuje drevná hmota priblížená od pňa (miesta stínky) v prípade lomenej technológie
odvozné miesto - miesto, na ktoré sa sústreďuje drevná hmota z vývozného miesta alebo od pňa

Požiadavky na bližšiu
Napr. JPRL XY - uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia, intenzívne klinovanie, smerové kladky, úprava nárastu v etážových porastoch, odstraňovanie poškodených jedincov
špecifikáciu technológií v po vykonanej stínke, približovanie z výberných ťažieb, štítkovanie dreva, editovanie údajov do IS PSPD...
JPRL

