Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Vyhlasuje výberové konanie na ťažbu dreva, sadenie stromkov a ostatnú
pestovnú činnosť v Urbárskom spoločenstve Ráztočno

1. Obstarávateľ:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno so sídlom Morovnianska č. 403,
972 31 Ráztočno
IČO: 30232775
DIČ: 2021160713
2. Miesto uskutočnenia prác
Urbárske pozemky k. u. Ráztočno, rozpis JPRL tvorí prílohy č.1 až 3.
3. Termín uskutočnenia prác
Dohodnuté v zmluve o dielo
4. Popis prác
Objem ťažby predstavuje 1 454 m3 drevnej hmoty. Z toho spracovanie
veternej kalamity cca 40 m3, výchovná ťažba cca 480 m3 a ostatná hmota cca 934 m3
pozostáva z obnovnej ťažby. Ťažbovo technologický proces zložený zo stínky,
odvetvenia, približovania a manipulácie drevnej hmoty na dohodnutý manipulačný
sklad , následne roztriedenie podľa sortimentov a nahromadenie na kopy. Ťažbárska
skupina musí byť vybavená UKT z dôvodu šetrného obhospodarovania lesa.
Výchovná ťažba bude uskutočňovaná kombináciou animálnej sily a mechanizácie,
kde je za potreby kôň a z dôvodu veľkej prepravnej vzdialenosti je vhodné aby bolo
prepravne zariadenie na zvieratá.
Uhadzovanie sa bude uskutočňovať do pásov na ploche 0,8 ha
Prerezávková plocha je 4,22 ha
Zalesňovanie je na ploche 1,50 ha spôsobom sadenia stromov v množstve
8 800ks
Ochrana proti burine ( vyžínanie ) sa uskutoční na ploche 2,06 ha.
Ochrana proti ohryzú sa uskutoční na ploche 6,33 m3
Pleci výrub sa uskutoční na ploche 4,04 m3
Obhliadku porastov možno vykonať po ohlásení u predsedu UPS-R
p. Melišku na tel. č. 0911 553832.
5. Cenová ponuka musí obsahovať:
o Cena ťažby za 1m3 podľa jednotlivých JPRL, v mene euro s DPH
o cena sadenia za 1ks v mene euro s DPH
o cena uhadzovania plôch po ťažbe za 1 ha v mene euro s DPH
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cena prerezávok za 1 ha v mene euro s DPH
cena vyžínania plôch za 1 ha v mene euro s DPH
cena ochrany proti ohryzú za 1 ha v mene euro s DPH
cena plecieho výrubu za 1 ha v mene euro s DPH
Platný pilčický preukaz
Osvedčenie, ktoré oprávňuje vykonávanie ťažbových prác
vodičský preukaz skupiny T a platné osvedčenie na práce s UKT
technický preukaz UKT s platnou STK, EK a zaplatenou PZP
čestné prehlásenie, že nie je resp. že je platcom DPH
čestné prehlásenie, že vlastní aspoň jedného koňa a prepravné zariadenie na
zvieratá s osvedčením
o čestné prehlásenie resp. kópiu dohody o garážovaní UKT a ustajnení koňa
o Čestné prehlásenie, že pracovníci majú všetky náležitosti OOPP
6. Kritéria hodnotenia
o cenová ponuka podľa jednotlivých porastov
o komplexnosť cenovej ponuky, nekompletné cenové ponuky budú vylúčene
z výberového konania
o výhoda obhliadka porastov
o referencie
7. Dodanie ponúk
o cenová ponuka môže byť doručená písomne , mailom na e-mail:
pemel@pobox.sk alebo osobne .
o miesto dodania cenovej ponuky je:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno
Morovnianska č. 403
972 31 Ráztočno
o termín doručenia do 04. marca 2016
Prílohy:
Projekt ťažby na rok 2016
Projekt zalesňovania na rok 2016
Projekt OPČ na rok 2016

Peter Meliško
predseda UPS - R

