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VEC: Objednávka na zabezpe enie služieb verejného obstarávania - sadenice

V základe mandátnej zmluvy uzatvorenej d a 25.11.2013 objednávame u Vás v zmysle
lánku II., bod 3. realizáciu procesu verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku:

„Dodávka sadeníc lesných drevín na zales ovanie pre roky 2016-2017“.

Predmetom plnenia zmluvy bude dodanie nasledovných druhov a po tov vo nokorenných
sadeníc lesných drevín ur ených na zales ovanie lesných plôch po as zmluvne dojednaného
obdobia.

Rámcovo dojednané po ty sadeníc na roky 2016 – 2017:

- smrek oby ajný -   v po te  100 000 ks, LVS 4, kód pab224XX-XXX,
v po te    40 000 ks, LVS 5, kód pab225XX-XXX
spolu:   140 000 ks
výška nadzemnej asti 26 – 35 cm,  vek 2/1, 2/2 hrúbka v kore ovom

kr ku min. 5 mm,

- jedla biela - v po te  15 000 ks, LVS 4, kód aal214XX-XXX,
v po te  17 000 ks, LVS 5, kód aal215XX-XXX

spolu:   32 000 ks
 výška nadzemnej asti 26–35 cm, vek 2/2, 2/3 hrúbka v kore ovom
kr ku min. 6 mm,

- buk lesný  - v po te 140 000 ks, LVS 4, kód fsy224XX-XXX,
v po te   70 000 ks, LVS 5, kód fsy225XX-XXX

spolu:  210 000 ks
výška nadzemnej asti 26 - 35 cm, vek 2/0, hrúbka v kore ovom
kr ku min. 5 mm,

V prípade potreby nás môžete kontaktova  na hore uvedenom telefónnom ísle.

S pozdravom

    Peter Stoklasa
konate   spolo nosti
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