Oznámenie o zadávaní zákazky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Mestské lesy, s.r.o. Poprad

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Dula
Sídlo:

Levočská 3312/37, 058 01 Poprad

IČO:

36448311

DIČ:

2020017175

IČ DPH:

SK 2020017175

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Dula
Telefón: 0910890440
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:
lesypp@stonline.sk

2.

Názov predmetu zákazky: Pestovné práce na obnove lesa

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služieb
3.

Podrobný opis predmetu zákazky:

jamková sadba obaľovaných sadeníc - prevzatie a donáška sadeníc na miesto sadby,
vyhľadanie miesta sadby, manipulácia so sadenicami pred sadbou (vykopanie rýh a uloženie
sadeníc), odstránenie pôdneho krytu a buriny na plôške požadovanej veľkosti, vykopanie jamky
do požadovanej hĺbky, vloženie sadenice, zasypanie zeminou, utlačenie
ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach - vyhľadanie sadeníc resp. radov
sadeníc, vyžatie buriny na plôške alebo v pásoch požadovanej veľkosti úmerne k výške
sadenice, rozprestretie buriny po vyžatej ploche.
4.

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 19820 €

5.

Základné zmluvné podmienky:

Miesto poskytnutia služieb: lesy v nájme spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Poprad,
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Lehota na dodanie predmetu zákazky: od 15.2.2014 do 31.5.2015
Splatnosť faktúr: 15 dní od doručenia faktúry.

..... Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Operačného
programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, názov opatrenia: 2.1 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.

6.

Lehota na predkladanie dokladov a ponúk : do 31.1.2014, 11.00 h.

7.

Stanovenie ceny

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality
a ďalších požiadaviek uvedených podľa oznámenia o zadávaní zákazky (ďalej len „oznámenia“).
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€) bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.

a)

8.

Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový.

9.

Predkladanie dokladov a ponuky:

Pri jednoetapovom postupe:

Ponuku je potrebné doplniť do Rámcovej zmluvy (príloha č. 1. Oznámenia o zadávaní zákazky)
a poslať v troch rovnopisoch výlučne na adresu sídla spoločnosti podľa bodu 1. v uzatvorenej
obálke s uvedením názvu zákazky, s označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu sídla spoločnosti
uvedenú v bode 1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, je potrebné vyplniť a zaslať Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov
(príloha č. 2. Oznámenia o zadávaní zákazky). Ponuku uchádzač zašle spolu s dokladmi, ak sú
požadované. Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti
alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o zadávaní zákazky,
takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.

10. Podmienky účasti sú nasledovné (ak sú vyžadované):
-

V ponuke je potrebné predložiť:

Doklady:
1.

Kópiu oprávnenia na dodanie tovaru (výpis z OR, živnostenský list).

11. Kritéria na hodnotenie ponúk sú: 1. cena.
12. Spôsob hodnotenia kritériá je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude
mať najnižšiu celkovú cenu bez DPH za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky
uvedené v opise predmetu zákazky.

13. Prijatie ponuky:
S úspešný uchádzačom bude uzatvorená rámcová zmluva, ktorá je prílohou tohto
oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, skupina dodávateľov určí svojho
lídra a predloží spolu s kúpnou zmluvou aj Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov
(príloha č. 3).

14. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o
predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytnutie služby, prípadne
ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba fotokópie dokladov.
..................................................
Ing. Róbert Dula
konateľ
Prílohy:
1.
Rámcová zmluva (príloha č. 1 k Rámcovej zmluve – Technologický protokol,
príloha č. 2 k Rámcovej zmluve – Návrh na plnenie kritérií)
2.

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Príloha č. 1 k Oznámeniu o zadávaní
zákazky

Rámcová zmluva č........................

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ
Sídlo
Zápis v obchodnom registri
Štatutárny orgán
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ
Sídlo

Mestské lesy, s.r.o. Poprad
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zápis v obchodnom registri
spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10486/P
Štatutárny orgán
konateľ

IČO

36 448 311

Ing. Róbert Dula,

DIČ

2020017175

IČ DPH

SK2020017175

Bankové spojenie

Sberbank, a.s.

Číslo účtu

4310021809/3100

(ďalej len „objednávateľ“)

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení v spojení
s ustanoveniami § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o VO“) uzavreli túto rámcovú zmluvu za týchto podmienok:
2. Základné ustanovenia
2.1 Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
cenu za jeho vykonanie podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2.2 Dielom sa podľa tejto rámcovej zmluvy rozumie vykonanie prác v pestovnej činnosti. Cena
diela vyplýva z víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola objednávateľom určená ako
víťazná v procese verejného obstarávania v zmysle §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
2.3 Dielo bude financované z vlastných finančných zdrojov objednávateľa, v prípade
schválenia projektu a uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi objednávateľom a poskytovateľom pomoci Ministerstvom pôdohospodárstva
v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bude financované z nenávratného
finančného príspevku v zmysle Programu rozvoja vidieka 2007-2013.
2.4 Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.5.2015 alebo do
vyčerpania
finančného limitu tejto rámcovej zmluvy. Finančný limit tejto rámcovej
zmluvy je
19 820 eur.
3. Predmet diela
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto rámcovej zmluve pre
objednávateľa vykoná nasledovné druhy pestovných prác v predpokladanom rozsahu :

Druh práce

Predpokladaný rozsah v roku
MJ
2014

2015

SPOLU

Jamková sadba obaľovaných sadeníc

ks

48330

32020

80350

Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na
plôškach

ha

25

-

25

3.2 Práce zhotoviteľ vykoná podľa pokynov zodpovedných zamestnancov objednávateľa.

3.3 Ak je zhotoviteľom skupina dodávateľov, zmluvné strany sa dohodli, že členovia skupiny
dodávateľov sú zaviazaní spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi zo všetkých svojich
záväzkov prevzatých v tejto zmluve, najmä vykonať dielo včas spoločne a nerozdielne, t. j. že
objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich a ak záväzok skupiny
zhotoviteľov splní čo len jeden člen skupiny zhotoviteľov, povinnosť ostatných členov zanikne.
4. Doba vykonania diela
4.1 Jednotlivé druhy prác zhotoviteľ vykoná podľa nasledovného harmonogramu a pokynov
zodpovedných zamestnancov objednávateľa :

Rok
Druh práce

2014

2015

Mesiac
Jamková sadba obaľovaných sadeníc
Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach

3–6

6–9

3–5
-

Vykonanie prác v inej dobe ako je uvedené v harmonograme uskutoční zhotoviteľ len na písomné
požiadanie objednávateľa.
5. Miesto vykonania diela
Zhotoviteľ vykoná práce podľa bodu 3 a podľa pokynov zodpovedných zamestnancov
objednávateľa.
Miesta vykonania prác budú zodpovedným zamestnancom objednávateľa odovzdávané po
dohode so zhotoviteľom priebežne, vždy po ukončení už objednávateľom zadaných prác.
Zhotoviteľ oznámi ukončenie prác na odovzdanom mieste ich vykonania zodpovednému
zamestnancovi objednávateľa najneskôr 1 deň pred ich ukončením.
6. Kontrola pri vykonávaní diela

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom po stránke kvality a
dodržiavania technologických postupov a platných STN. Zhotoviteľ je povinný splniť požiadavky
objednávateľa.
7. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1 Pri vykonávaní diela bude práva a povinnosti objednávateľa vykonávať za objednávateľa
lesník alebo iný zodpovedný pracovník objednávateľa, ktorý bude určený pri podpise
technologického protokolu.

7.2 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa pred začatím prác a odovzdaním pracoviska
s technologickými a prírodnými podmienkami, pracovnými postupmi ako aj s inými
zvláštnosťami terénu a pracoviska. Tieto si vzájomne potvrdia v technologickom protokole.
Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác na nich prihliadať. Vzor technologického protokolu je
prílohou č. 1 k zmluve.

7.3 Technológiu prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať podľa dohodnutých podmienok
v technologickom protokole a to tak, aby maximálne šetril ostávajúci porast, prirodzené
zmladenie, lesné cesty a zvážnice a ostatný majetok vo vlastníctve alebo v nájme
objednávateľa. Práce bude vykonávať tak, aby nedošlo k škodám na lesných porastoch
a kultúrach.
7.4 Preberať a fakturovať sa budú len porasty, ktoré sú úplne dokončené podľa požiadaviek
objednávateľa alebo rozpracované porasty, u ktorých je možné prevedené práce merať
v ucelených častiach.
7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľom vykonané jednotlivé druhy prác podľa bodu
3. prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
7.6 Objednávateľ prevezme len práce, ktoré sú úplne dokončené podľa pokynov
objednávateľa a podmienok dojednaných v tejto zmluve, bez vád na diele alebo jeho
častiach, ktoré by závažným spôsobom ovplyvňovali podstatu vykonaného diela alebo jeho
častí. Lehotu na odovzdanie a prevzatie prác objednávateľ určí podľa povahy prác a ich
rozsahu.
7.7 Zhotoviteľ za účelom odovzdania vykonaných prác a za účelom vystavenia faktúry vyzve
zodpovedného zamestnanca objednávateľa 3 dni vopred na odovzdanie a prevzatie prác na
mieste ich vykonania.
7.8 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.6 je povinný umožniť objednávateľovi
vykonanie dodatočného prevzatia prác v ním určenom termíne.
7.9 Ak sa objednávateľ nedostavil na odovzdávanie a prevzatie prác, na ktoré bol
zhotoviteľom vyzvaný alebo ktoré sa malo konať podľa dohodnutého časového rozvrhu, môže
zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní diela. Ak však účasť na odovzdávaní a preberaní prác
znemožnila objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, môže objednávateľ bez
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočného odovzdávania a preberania prác,
v ním určenom termíne.
8. Ostatné dojednania pri vykonávaní diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná práce podľa technologických postupov na základe usmernenia
zodpovedných zamestnancov objednávateľa v zmysle Projektu. Na technologické zvláštnosti
pracoviska upozorní objednávateľ zhotoviteľa pred začatím prác a odovzdaním pracoviska.
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať platné zásady ochrany bezpečnosti pri práci a správne
technologické postupy a za ich dodržiavanie nesie plnú zodpovednosť. Súčasne zodpovedá
za to, že bude vykonávať len práce, na ktoré má kvalifikačné oprávnenie.
8.3 Počas doby pôsobenia a zdržiavania sa na pozemkoch objednávateľa sa zhotoviteľ
zaväzuje dodržiavať platné protipožiarne predpisy. Pri prácach v období zvýšeného
požiarneho nebezpečenstva je zhotoviteľ povinný byť vybavený potrebným náradím
k haseniu prípadného požiaru.

9. Veci určené k vykonaniu diela

9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastným pracovným náradím a materiálom, ktoré nezabezpečuje
podľa tejto zmluvy objednávateľ.
9.2 Objednávateľ obstaráva na vykonanie diela sadenice lesných drevín a prostriedky na ich
ošetrenie pri umelej obnove lesa. Materiál podľa bude objednávateľ odovzdávať priebežne
po odovzdaní miest na vykonanie prác, podľa skutočných potrieb zhotoviteľa a na základe
rozhodnutia zodpovedných zamestnancov objednávateľa.

9.3 Za materiál prevzatý od objednávateľa do doby skutočného vykonania prác a ich
prevzatia zodpovedným zamestnancom objednávateľa zodpovedá zhotoviteľ.
Po dokončení diela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi
materiál vrátane obalov, ktoré sa nespotrebovali pri vykonávaní diela.
10. Vady diela
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má v čase jeho odovzdania ako aj tie, ktoré sa
vyskytnú po tomto čase ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ
nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie materiálu odovzdaného mu
objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ nevhodnosť tohto materiálu nemohol zistiť alebo na
ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich
dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

11. Cena diela

11.1 Za jednotlivé druhy ukončených prác zaplatí objednávateľ čiastku, ktorú určí na základe
ceny
uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy za mernú jednotku a počtu skutočne vykonaných
merných
jednotiek, zhotoviteľom odovzdaných a objednávateľom prevzatých prác podľa bodu 7.
11.2 Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa vynaložené
v súvislosti s realizáciou služby. Cena je dohodnutá v eurách. K fakturovanej cene bude vždy
pripočítaná DPH stanovená v súlade s právnymi predpismi v čase poskytnutia služby.
11.3 V prípade ak objednávateľ uložil zhotoviteľovi sankciu za vady zistené pri preberaní prác,
objednávateľ zaplatí za jednotlivé druhy ukončených prác čiastku určenú podľa bodu 11.1.
zníženú o výšku sankcie podľa bodu 17.

12. Spôsob a termín platby
12. 1 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi po ukončení a prevzatí prác podľa bodu 7. faktúru na
finančnú čiastku odsúhlasenú a potvrdenú obidvoma stranami na podklade k fakturácii (protokol
o prevzatí prác a pracovísk od dodávateľa). Splatnosť faktúry najviac 15 dní odo dňa, kedy
objednávateľ obdrží faktúru.

12.2. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, zmluvné strany sa dohodli, že
objednávateľ je voči členom skupiny zo svojich záväzkov prevzatých v tejto zmluve, najmä
záväzku zaplatiť za vykonané dielo včas dohodnutú cenu zaviazaný oddelene, t. j.
každému členovi skupiny dodávateľov je povinný zaplatiť len ním skutočne vykonanú časť
diela.
13. Osobitné požiadavky objednávateľa

Po ukončení činnosti musia byť na pracoviskách používané lesné cesty a zvážnice prejazdné
a chodníky priechodné.
14. Škody

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi a iným osobám za škodu spôsobenú porušením
povinností pri výkone prác alebo činnosťou v priamej súvislosti s ňou a zaväzuje sa ju uhradiť
poškodenému v plnej výške.
15. Zodpovednosť za porušenie zmluvy
15.1 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore zo svojimi povinnosťami
a pokynmi zodpovedných zamestnancov objednávateľa, je objednávateľ oprávnený dožadovať
sa toho, aby zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával
riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej
a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený
podľa závažnosti porušenia zmluvnej povinnosti odstúpiť od zmluvy alebo uložiť zhotoviteľovi
sankciu, ktorej výšku objednávateľ určí na základe povahy a rozsahu porušenia zmluvných
podmienok, maximálne však do výšky 5 000 eur.

15.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti bráni
prekážka, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle, ak nemožno rozumne predpokladať, že by túto
prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, alebo, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto
prekážku predvídal.
16. Sankcie
16.1 Objednávateľ môže uložiť zhotoviteľovi peňažnú sankciu za vadné vykonanie prác, ak
objednávateľ vykonané práce prevzal a vada zistená pri preberaní prác závažným spôsobom
neovplyvňuje podstatu vykonaného diela alebo jeho častí alebo ak zhotoviteľ porušil akúkoľvek
povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa tejto zmluvy pri vykonávaní diela.

16.2 Výšku sankcie určí objednávateľ podľa povahy a rozsahu zistených vád alebo porušenia
zmluvných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať sankciu uloženú objednávateľom.

17. Odstúpenie od zmluvy
17.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj len čiastočne
17.1.1 ak zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa tejto zmluvy
17.1.2 ak Pôdohospodárska platobná agentúra neschváli objednávateľom predložený Projekt
a neuzavrie s objednávateľom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.

17.2Odstúpenie od rámcovej zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
rámcovej zmluvy.
17.3 Objednávateľ sa uchádza o dotáciu predložením projektu z Operačného programu rozvoja
vidieka SR 2007- 2013, názov opatrenia: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva
a zavedenie preventívnych opatrení. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy
v prípade, ak uvedený projekt nebude úspešný a nedôjde k uzavretiu zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ o tom písomne oboznámi zhotoviteľa.
18. Výpoveď rámcovej dohody

Výpovedná lehota je dvojmesačná. Začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. V prípade, že zhotoviteľom je skupina, je výpoveď
platná, len ak je podpísaná všetkými členmi skupiny, ktorí podpísali rámcovú zmluvu.

19. Záverečné ustanovenia
19.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej
vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov).

19.2
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení informácie o uzavretí zmluvy na www.lesypoprad.sk.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so
zverejnením informácie o uzavretí zmluvy a s jej sprístupnením na žiadosť tretích osôb.

19.3 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme
písomného dodatku k zmluve.
19.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomným rokovaním
nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný
obsah a účel sledovaný zmluvou.

V ..............................., dňa .......................

V ..............................., dňa .......................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Róbert Dula

...................................................

konateľ

Objednávateľ: Mestské lesy, s.r.o. Poprad
a ostatnej lesnej činnosti
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TECHNOLOGICKÝ PROTOKOL
odovzdanie pracoviska dodávateľovi
Zhotoviteľ práce - dodávateľ:
Názov (skupina):
č.:

Zmluva

zo dňa:
Miesto výkonu práce:
LS

LO

JPRL

Technológia vykonania prác jej špecifické podmienky:
Obnova lesa: prvé zalesňovanie , opakované zalesňovanie , podsadba
Čistenie plôch po ťažbe: s pálením , bez pálenia , mechanizovane
Ochrana MLP proti burine: ručne , chemicky , krovinorezom
Ochrana MLP proti zveri: mechanická chemická , oplocovaním
Pleci rub a výsek krov , Prečistky- prerezávky: s rozčleňovaním , bez rozčleňovania
Iné :
priemerný sklon

... %

chránené územie, výskyt vzácnych druhov

hustý bylinný podrast, trnité krovie

územie PHO, vodné zdroje

kamenistý povrch, výskyt balvanov
pod.)

produktovody (elektrovody, telef.vedenie a

výskyt suchých, nahnitých stromov

verejná komunikácia (cesta, chodník, most)

výskyt zlomov, polomov a vývratov

možný pohyb verejnosti po pracovisku

výskyt jarkov, barín, zamokrených miest
stromov v poraste ... %

maximálne prípustné poškodenie ostávajúcich

výskyt prirodzeného zmladenia
... %

prípustné poškodenie prirodzeného zmladenia

použitie chemických prípravkov

určené skladovanie PHM, odpadov

určené vyznačenie a hranice pracoviska

potvrdené zásady OBP, PO a používania OOPP

iné:
Technologický nákres a popis:

Mierka: 1 :

Doplňujúce údaje:
Tiesňové volanie:112
nemocnica:

Najbližšia
Prostriedky prvej pomoci

Nástroje na asanáciu znečistenia
Iné:
Objednávateľ odovzdáva pracovisko uvedené v tomto protokole dodávateľovi prác za účelom
vykonania prác dohodnutých v zmluve. Dodávateľ prác bol oboznámený s podmienkami pre
výkon prác a prehlasuje, že zabezpečí ich dodržanie. Dodávateľ vykoná všetky práce na
vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Predpokladané ukončenie prác (mesiac/rok): ............ /201..
Dátum začatia prác:

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Vedúci LO:
Riaditeľ ML:

Objednávateľ: Mestské lesy, s.r.o. Poprad
a ostatnej lesnej činnosti
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