Príloha č. 2 – vzor cenovej ponuky

Časť 2 – technický materiál
Verejný OBSTARÁVATEĽ:

Ing. Siekela Miroslav, samostatne hospodáriaci roľník
IČO: 35432624
Adresa : Dačov Lom č. 158 okres Veľký Krtíš
Štatutárny zástupca : Ing. Siekela Miroslav
CENOVÁ PONUKA PRE VÝBER DODÁVATEĽA
Druh zákazky :

tovar

Názov predmetu zákazky :

Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov
Zabezpečenie dodania tovaru
Časť 2 – technický materiál
x

Kód výzvy:
I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno :

IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie :

IBAN :

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :
E-mail :

Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady
súvisiace s predmetom zákazky, to znamená náklady za dodanie tovaru.
Názov predmetu zákazky
1.

1. Oporný drevený kolík k sadeniciam 5 x 5 cm x
150 cm, zašpicatený,
drevina smrekovec - 1112 ks
2. Koly na oplotenie drevené (drevina smrekovec
alebo agát)
dĺžka min. 3 m, hrúbka min. 10 cm množstvo
160 ks.
3. Pletivo farmárske uzlové, výška 175 cm, drôty
2 vodiace horný a dolný, min. hrúbka - 3,1

Cena celkom bez
DPH

Cena celkom
s DPH
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mm, vnútorné drôty min. hrúbka 2,2 mm.
Dľžka : 350 bežných metrov.
4. Ochrana proti okusu kmeňa zverou OSL
Light ø 80 mm, výška 98 cm, farba svetlozelená,
alebo natural 1112 ks
5. Pásik k upevňovaniu kmienkov, v sadovníctve
Stammband dĺžka 420 mm 1112 ks
6. Viazacia bužírka OSL ø min. 3,5 mm dĺžka
600 m
7. Oceľová svorka na drevené stĺpiky (koly)
1112 ks .
2.

Cena spolu :
Zriadenie ovocných sadov sliviek a orechov
Zabezpečenie dodania tovaru
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€

€

JE / NIE JE – platcom DPH

V ………………………. dňa .........................

............................…………………………...…
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

