Foresta SK, a.s.
Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica
Objednávka
Záväzne objednávame informačný systém WebLES podľa nižšie uvedenej špecifikácie
Objednávateľ
Obchodné meno:

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

Sídlo:

Štefánikova 786,085 01 Bardejov

Komunikačná adresa:
(ak j e odlišná od sídla)
Štatutárny zástupca:

Ing. Vladimír Zoľák

Kontaktná osoba:

Ing. Vladimír Zoľák

IČO:

47 332 638

Elektronická adresa:

vladimir.zolak@mlbardejov.sk

2023830281

Telefón:

v riešení

IČ DPH:

SK2023830281

Mobilný telefón:

Číslo bežného účtu:

2929897346/1100

Registrovaný:
(obchodný register, živnost. úrad
a pod.)

DIČ:

OR Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro
Vložka č. 28448/P

Objednávajúci (Vyplňte v prípade, akje objednávajúca osoba iná ako kontaktná osoba)
Meno a priezvisko

Telefonický kontakt

E - mail

Dátum

Ing. Mikuláš Zelem

+421 905786937

info@mlbardejov.sk

07.01.2014

Špecifikácie (Vyplňte číselné údaje v žlto zvýraznených riadkoch a vyznačte požadované moduly /dodávka kurzívou uvedeného modulu je
viazaná na dodávku modulu zvýrazneného tučným písmom nad ním/)
Výmera ĽPF (porasty) (ha)
Bilancovaný ružilý etát ťažby nad 50 rokov t súčet predpisov prebierok nad 50 rokov a €--••.< •; i'jro.h.
vydelený počtom rokov platnosti PSoLI (m3)

2 776,69 ha

Maximálii) požadovaný počet súčasne prihlásených užívateľom
Požadované moclul>
Vstup prvotných údajov výroby

áno

Registrácia súborov z Latschbachera
Výroba

áno

Zásoby

áno

Pracovníci a mzdy
Synchronizácia pracovníkov
Prevod do miezd PaMR parametrický
Dodávatelia a prijaté služby

áno

Synchronizácia obchodných partnerov
Odbyt - akceptácia (podklady na fakturáciu)

áno

Odbyt - fakturácia (Win)

áno

LHP

áno

LHE (+ editor LHE)

áno

Export výkazov na NLC

áno

Ročné plány

áno

Škody zverou
Účtovníctvo
Export účtovných záznamov do Softipii
Export účtovných záznamov do Intelsoftu
Export účtovných záznamov do SAP-u

IČO: 36368741, DIČ: 2020100709, IC DPH: SK2020100709, číslu účtu: 2623150274/1100
internet: www.ibresta.sk. e-maiJ: info@foresta.sk. telefón: 0905/562760
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Foresta SK, a.s.
Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica
Objednávka
Záväzne objednávanie software podľa nižšie uvedenej špecifikácie
Objednávateľ
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Štefánikova 786,085 01 Bardejov
47 332 638
2023830281
SK2023830281
2929897346/1100

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo bežného účtu:
Komunikačná adresa:
(ak je odlišná od sídla)

Kontaktná osoba:
Elektronická adresa:
Telefón:
Mobilný telefón:
Registrovaný:
(obchodný register,
živnost. úrad a pod.)

Ing. Vladimír Zoľák
vladimir.zolak@mlbardejov.sk
v štádiu riešenia
+421903 991125
OR Okresného súdu Prešov,
Oddiel: SRO, Vložka číslo: 28448/P

Objednávajúci (Vyplňte v prípade, ak je objednávajúca osoba iná ako kontaktná osoba)
e - mail

telefonický kontakt

meno a priezvisko

dátum
13. januára 2014

Software (Zaškrtnite objednávaný software):
LHKEOLH

L]

LHKE VYR

I

I

Odbyt

1

1

Požiadavka na import údajov PSoL (Ak objednávate LHKE, tu uveďte, ktoré lesné celky a obhospodarovateľov potrebujete importovať do

východiskovej inštalácie. Ak potrebujete len výber niektorých konkrétnych porastov v rámci lesného celku a obhospodarovate ľa, uveďte ich do stĺpca
„zoznam JPRL V prípade väčšieho počtu požadovaných údajov pokračujte na druhej strane alebo doplňte do tabuľky riadky podľa potreby )
UHI ipilM..!!. .L

M|.ll,.

platnosť
LHP

I.,.,,

J

M.,

lesný celok

^ ,. ,1.11111 j ,1 mu 1

... I.MIM

názov

kód

2013-2022

LA 068

Bardejov
Komárov
Zlaté

2011-2020

LA 038

Kružľov

2007-2016

LA 02187 Giraltovce

zoznam JPRL

obhospodarovateľ
Mestské lesy Bardejov
(doterajší LESPOLOLH, s.r.o.)
Mestské lesy Bardejov
(doterajší LESPOLOLH, s.r.o.)
Mestské lesy Bardejov
(doterajší LESPOLOLH, s.r.o.)
'

100 až 546 2
15501 -162,20; 58 3Í1-58 32
163,164A, 164E, 159 A, 159B, 138,139A,

výmera
(ha)
2 614,6100

96,68

65,3965

.»»C ••'..•'.

Doplnkový údaj o výške ťažby(Vpíšte požadovaný údaj, ak objednávate LHKE VYR):
bilancovaný ročný etát ťažby nad 50 rokov (VÚ+, OÚ) 17704

nŕ

Marketingová informácia
O software spoločnosti Foresta SK, a.s., som získal informácie {Zaškrtnitepodľa Vás najvýznamnejšiu moinosť)
zvláštnej skúsenosti
od známeho
na výstave
z reklamy v tlači
z reklamy na internete
z iného zdroja informácií

(konkrétny Štátne lesy SR

Spoločnosť Foresta SK, a.s., čestne vyhlasuje, že akékoľvek údaje o objednávateľovi, obsiahnuté v tejto objednávke, budú použité výlučne na
zabezpečenie predmetu objednávky a v súvisiacom obchodnom styku.
obhospodarovateľ
zoznam JPRL
výmera
lesný celok
IČO: 36368741, DIČ: 2020100709, IČ DPH: SK2020100709, číslu účtu: 2623150274/1100
internet: www.foresta.sk, e-mail: info@foresta.sk, telefón: 0905/562760

