Osoba podľa §7 ZVO:
BIELY POTOK, akciová spoločnosť
Prievozská 2/A
821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 117, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322962; DIČ: 2020113172; IČDPH: SK2020113172
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.5276/B
e-mail: info@bielypotok.com
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Domjen, mob: +421 915 737 007

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

dňa 30.01.2014

Podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
Názov zákazky: Ochrana mladých lesných porastov proti zveri
Predmet zákazky: Predmetom zákazky bude poskytnutie služieb a dodanie tovarov, týkajúcich sa
ochrany mladých lesných kultúr, ktoré sú vo výškovom dosahu raticovej prežúvavej zveri –
individuálna ochrana pletivovými ohrádkami a tubusmi. Pletivové ohrádky budú použité pri
drevinách BO,SM,SC,JD a tubusy pri JH.
Miesto realizácie: Lesný celok Beluša, lokalita Stráža - Dolný Lieskov, okr. Považská Bystrica
Predpokladaná cena zákazky: 16 100,00 € bez DPH
Rozsah zákazky: Stanovený vo výkaze materiálu a prác
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v eurách
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Dátum: do 10. 02. 2014 Čas: do 12.00 h.
Miesto, na ktoré sa majú ponuky doručiť: P.O.BOX 117, 017 01 Považská Bystrica.
V prípade osobného doručenia ponuky je potrebné telefonicky kontaktovať p. Ing. Miroslava
Domjena, mob: +421 915 737 007.
Priložená dokumentácia pre spracovanie cenovej ponuky: Výkaz materiálu a prác
Cenovú ponuku s oceneným výkazom materiálu a prác predkladajte v 2 originálnych vyhotoveniach
v uzatvorenom obale, s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miestom podnikania
uchádzača s označením „Súťaž“ a heslom súťaže „Ochrana mladých lesných porastov proti zveri“.

Za osobu podľa § 7 ZVO:

Ing. Miroslav Domjen

Výkaz materiálu a prác (Návrh opatrení a ich rozsah v technických jednotkách po jednotlivých rokoch,
kalkulovaná predbežná cena prác a materiálu obvyklá v mieste konania):
Poradové číslo
a názov opatrenia
Ochrana proti
zveri-individuálna
ochrana ohrádky
(SM,SC,JD,BO)
2.
Ochrana proti
zveri-individuálna
ochrana tubusy JH
Spolu ochrana proti
zveri

Rok
realizácie

Plocha
(ha)

Počet
kusov

2014

1,40

3500

2014

0,35

1750

Jedn.cena
(€/ks)
materiál

Jedn.cena
(€/ks,ha)
práca

Jedn.cena
(€/ks)
materiál+práca

1.

1,75

V ....................... dňa ...................

..........................
Uchádzač

Celková
cena v €

