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Objednávate�

VC �. 3

�as� - OM

Kríže dole - OM �. 114 159 A11 0 150 150 OÚ 60 0,60 - 0,99 1 100 2 101,50

Kríže dole - OM �. 114 160 01 0 200 200 OÚ 50 1,00 - 1,49 1 100 2 394,00

Kríže dole - OM �. 114 162 11 0 80 80 OÚ 50 0,60 - 0,99 700 1 126,40

Komárov �. 1 - OM  206 494 11 10 150 160 OÚ 20 0,40 - 0,59 400 2 444,80

Komárov �. 1 - OM 206 495 A 00 60 190 250 VÚ - 25 0,30 - 0,39 100 / 300 4 517,50

70 770 840

12 584,20 Spolu bez DPH

Ak dodávate� nie je plátcom DPH uvedie v tabu�ke " Dodávate�" v riadku " I� pre DPH"  - nie som plátcom DPH
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Záväzný termín vykonania:
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Spolu bez DPH   

DPH 20%

Spolu s  DPH

Ur�enie za�iatku a ukon�enia prác bude ur�ené v Objednávke. 

 1, 2, 4a, 6, 7 

1, 2, 4a, 4d, 6, 7

 1, 2, 4a, 6, 8

 1, 2, 4a, 6, 8

1, 2, 4a, 6, 7

Cena 
stanovená 

objednávate�o
m  bez DPH v € 

za JPRL

Cena bez DPH 
(ponuka 

dodávate�a) v 
€/m³ na dve 

desatiiné miesta

Celkom cena 
bez DPH (ponuka 

dodávate�a)

v €

�íslo položky pod�a �asti "B - Opis 
predmetu zákazky" sú�ažných 

podkladov (pracovné �innosti sa 
vykonajú v poradí, v akom sú 

uvedené �ísla položiek).

ihli�naté 
(m³)

listnaté 
(m³)

spolu 
(m³)

Rozsah �iastkovej zákazky a cenová ponuka dodávate�a

JPRL

Požadované kombinácie technologií Predpokladaný objem �ažby

Druh 
�ažby

Sklon 
v %

hmotnatos�
v m³

Približovacia 
vzdialenos�
VM/OM (m)

Mestské lesy Bardejov s.r.o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
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Vysvetlivky:

�P

VC

LO

JPRL

Druh �ažby:

OÚ

VÚ-50

VÚ+50

NV

NP

M�

Sklon v %

Hmotnatos�
Približovacia 
vzdialenos�                       
VM/OM (m)

VM

OM
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výchovná úmyselná �ažba - �ažba v predrubných porastoch do 50 rokov

výchovná úmyselná �ažba - �ažba v predrubných porastoch nad 50 rokov

 náhodná �ažba vykonaná - �ažba  vynútená náhodnými vplyvmi - kalamita

 náhodná �ažba ponechaná - �ažba  vynútená náhodnými vplyvmi �iasto�ne spracovaná - kalamita

�ažbový proces

výrobný celok, na ktorý je vyhlásená verejná sú�až

Lesnícky obvod , na území ktorého sa �ažba bude realizova�

alfanumerické ozna�enie porastu, v ktorom sa bude �ažba realizova�

obnovná úmyselná �ažba - �ažba v rubných porastoch s cie�om obnovy materského porastu

mimoriadna �ažba - �ažba v rubných alebo predrubných porastoch realizovaná na základe iných nevyhnutných okolností (napr. rozhodnutie orgánu 
štátnej správy)

priemerný objem �aženého kme�a v m³

vzdialenos� v metroch, na ktorú sa približuje drevná hmota

vývozné miesto - miesto, kde sa sústre�uje drevná hmota priblížená od p�a (miesta stínky), ke� ju nie je možné prblíži� na OM jednou pracovnou 
operáciou alebo technológiou

odvozné miesto - miesto, na ktoré sa sústre�uje drevná hmota z VM alebo priamo od p�a za ú�elom jeho �alšieho spracovania

priemerný sklon svahu v %, na ktorom sa bude �ažbový proces realizova�


