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^Forest LK,
PONUKA POZOSTÁVA Z NASLEDUJÚCICH ČASTÍ
A. Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
vrátane opisu predmetu zákazky
B. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí bez obmedzení a výhrad s podmienkami
a požiadavkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Umelá obnova lesa“,
stanovenými verejným obstarávateľom
C . Čestné vyhlásenie uchádzača, že sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných
podkladov verejnej súťaže na predmet zákazky „Umelá obnova lesa“
D. Čestné vyhlásenie uchádzača, že údaje uvedené vo všetkých dokladoch
a dokumentoch predložených v rámci ponuky do verejnej súťaže na predmet zákazky
„Umelá obnova lesa“, sú pravdivé a úplné
E. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
• Výpis z registra trestov
• Potvrdenia príslušného súdu
• Potvrdenia zo Sociálnej a zdravotných poisťovní
• Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu
• Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu
• Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
• Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia
odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia
• Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy,
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých
vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia '
• Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť s lesným reprodukčným
materiálom
F. Pamäťové médium

Forest LK, s.r.o.

Sídlo: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, Štatutárny zástupca: Ing. Kilár Ľudovít
Tel.: 0907 992 336, Email: kilarludovit@ aminet.sk
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s., Číslo účtu: 4310180308/3100
IČO: 36 697 320, DIČ: 2022271306, IČ DPH: SK2022271306
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P

^Forest LK,

A. Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
vrátane opisu predmetu zákazky
Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno: Forest LK, s.r.o.
Sídlo: Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Kilár Ľudovít
IČO: 36 697 320
D IČ :2022271306
IČ DPH: SK2022271306
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4310180308/3100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
Kontaktná osoba: Ing. Kilár Ľudovít
Telefón: 0907 992 336

Na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Vám zasielame cenovú ponuku na
predmet zákazky: Umelá obnova lesa.
Opis: Dodanie tovaru a služieb zahŕňa všetky Vami uvedené položky a podmienky, t.j.
ručne prevedené vykopanie plôšok o veľkosti 35 x 35 cm s prekopaním plôšky do hĺbky cca
20 cm a vysadenie sadeníc lesných drevín na vzniknutých holinách. Sadba bude jamková
s vyspelým sadbovým materiálom. Technologické postupy vykonania výkonu, ako spon
sadeníc, priestorové rozmiestnenie drevín na ploche a iné, budú prevedené podľa usmernenia
OLH a lesníka. Vysádzať sa budú voľnokorenné a obalené sadenice v rozsahu nižšie
uvedených tabuliek rozpisu sadeníc. Obstaranie vyspelého sadbového materiálu zabezpečí
spoločnosť Forest LK, s.r.o. na vlastné náklady, s dôrazom na jeho kvalitu (t.j. dostatočnú
výšku, hrúbku koreňového kŕčka a bohatý koreňový systém) a dodržať zákonné podmienky
platné pre získavanie a prenos sadbového materiálu (semenárska oblasť, výšková zóna,
parametre). Koreňový systém voľnokerenných sadeníc bude ošetrený hydrogélom.
Spoločnosť Forest LK, s.r.o. je platcom DPH.
V Poprade, dňa
...... ............ / ..................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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Forest LK, s.r.o.
P a rtiz á n sk a 3 261/18, 058 01 P o prad

IČO: 36 697 320
D IČ :2022271306
IČ DPH: SK2022271306

VYHLÁSENIE
Ja, Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so sídlom
Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
vyhlasujem,

že súhlasím bez obmedzení a výhrad s podmienkami a požiadavkami verejnej súťaže na
predmet zákazky „Umelá obnova lesa“, stanovenými verejným obstarávateľom, uvedenými
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného
obstarávania č. 208/2013 pod č. 17546 - MSS, dňa 24.10.2013, v súťažných podkladoch
k danému predmetu zákazky a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalej vyhlasujem, že všetky podmienky a požiadavky verejnej súťaže uvedené v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo vestníku verejného obstarávania č.
208/2013 pod č. 17546 - MSS, dňa 24.10.2013, v súťažných podkladoch
sú zrejmé, jasné a zrozumiteľné.

V Poprade, dňa a / ŕ / ť & f s

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

^Forest LK,.,

Forest LK, s.r.o.

IČO: 36 697 320
DIČ: 2022271306

P artiz á n sk a 3 261/18, 058 01 P o p ra d

IČ DPH: SK2022271306

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so sídlom
Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
čestne vyhlasujem,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov verejnej súťaže na
predmet zákazky „Umelá obnova lesa“, uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č.
208/2013 pod č. 17546 - MSS, dňa 24.10.2013.

V Poprade, dňa

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

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Aporest LK,.

Forest LK, s.r.o.

IČO: 36 697 320
DIČ: 2022271306

P a rtiz á n sk a 3 2 6 1 /1 8 , 058 01 P o p rad

IČ DPH: SK2022271306

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Ja, Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so sídlom
Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
čestne vyhlasujem,

že údaje uvedené vo všetkých dokladoch a dokumentoch predložených v rámci ponuky do
verejnej súťaže na predmet zákazky „Umelá obnova lesa“, uverejnenej vo vestníku verejného
obstarávania č. 208/2013 pod č. 17546 - MSS, dňa 24.10.2013,
sú pravdivé a úplné.

V Poprade, dňa

.........................................*............. -y.........
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
UMELÁ OBNOVA LESA : kód 77200000-2, 03450000-9
Opis: Dodanie tovaru a služieb zahŕňa všetky Vami uvedené položky a podmienky, t.j. ručne
prevedené vykopanie plôšok o veľkosti 35 x 35 cm s prekopaním plôšky do hĺbky cca 20 cm
a vysadenie sadeníc lesných drevín na vzniknutých holinách. Sadba bude jam ková s vyspelým
sadbovým m ateriálom . Technologické postupy vykonania výkonu, ako spon sadeníc, priestorové
rozm iestnenie drevín na ploche a iné, budú prevedené podľa usmernenia OLH a lesníka. Vysádzať sa
budú voľnokorenné a obalené sadenice v rozsahu nižšie uvedených tabuliek rozpisu sadeníc.
LVS 5

LVS 4

LVS 7

LVS 6

Voľnokor Kryto kor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor
SM

SO 1

2600

285750

SO 3

2500

32200

22000

71400

2750

1750

5000
425950

Sa:
LVS 5

LVS 4

LVS 7

LVS 6

V oľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor
JD

SO 1

100550

SO 2

15200

1000

15400

132150

Sa:

LVS 7

LVS 6

LVS 5

LVS 4

Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor
BO

14500

SO 1

111400

17500

6250

SO 2
149650

Sa:

LVS 7

LVS 6

LVS 5

LVS 4

Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krvtokor
SC

5040

SO 2

191240

139160

25020

2000

SO 3

394540

Sa:
LVS 5

LVS 4
Voľnokor
BK

32080

LVS 7

LVS 6

K rytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor
1200

SO 1

190650

132520

24550

32920

SO 3
381840

Sa:
LVS 4

LVS 5

LVS 6

LVS 7

Voľnokor K rytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor Voľnokor Krytokor
JH

SO 1

77750

1000

SO 3
Sa:

SPOLU:

78750

1562880

Obstaranie vyspelého sadbového m ateriálu zabezpečí spoločnosť Forest LK, s.r.o. na vlastné náklady,
s dôrazom na jeho kvalitu (t.j. dostatočnú výšku, hrúbku koreňového kŕčka a bohatý koreňový
systém) a dodržať zákonné

podm ienky

platné

pre

získavanie a prenos sadbového

m ateriálu

(semenárska oblasť, výšková zóna, param etre). Koreňový systém voľnokerenných sadeníc bude
ošetrený hydrogélom .
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Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

. ,

Kvetná 13,

814 23 Bratislava

Číslo žiadosti

Kód RT

7706-22-10-2013-016

AI3N57QVF70P

Počet slrán

1

Dátum a čas vyhotovení

Exemplár číslo

22 10 2013 10:44:25

1

Výpis z registra trestov
(§ 10 ods. 1 až 11 zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov)
Výpis sa vydáva na základe žiadosti osoby s nižšie uvedenými údajmi.

Žiadateľ (osobné údaje):
Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Pohlavie:

Ľudovít
Kilár
Kilár
28.12.1957
571228/6657
Muž

Miesto narodenia:
Okres/štát narodenia:
Štátne občianstvo:
Číslo OP/pasu:

Kamienka
Slovenská republika
slovenské
SP260363

Záznam registra trestov:*
Vykázaný počet záznamov:

0

Nemá záznam v Registri trestov GP SR

Strana

1z 1

) Záznam registra trestov je chránený šifrovanou formou Overenie pravosti záznamu registra trestov je možné na orgáne prokuratúry.
cer

miesto pre kolkovú známku

pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka

OKRESNÝ

SÚD

PREŠOV

PSČ:080 42 PREŠOV, GREŠOVA 3

Fax: 7732 359, 7562 293
Ústredňa: 7562 211

Sp.zn.: Kp 2291/2013

V Prešove dňa 24.10.2013

V ec: P o t v r d e n i e

Okresný súd Prešov vydáva

potvrdenie

v tomto znení:

Na subjekt:

F orest LK , s.r.o., Partizánska 3261/18, Poprad
IČO: 36 697 320

V
čase od 1.1.2006 až do dňa vydania tohto potvrdenia nie je na Okresnom súde Prešov
voči uvedenému subjektu podaný návrh na začatie konkurzného konania, nebol vyhlásený
konkurz, ani nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť.

JUDr. Tomáš Novák
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Ľubica Kurucová, súdna tajomníčka

POTVRDENIE
Okresný súd Prešov
Žiadosť číslo/Naša značka: 8/21177/2013
POTVRDZUJE
Žiadateľovi
Forest LK, s.r.o., so sídlom Partizánska 3261/18, Poprad, 058 01
Vaša značka:

že na zapísanú osobu
Obchodné meno: Forest LK, s.r.o.
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Partizánska 3261/18
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
IČO: 36697320
Spisová značka: Sro/17974/P

ku dňu 24.10.2013 nebol podaný na tunajšom súde návrh na zápis do likvidácie.
Okresný súd Prešov - oddelenie obchodného registra nemá vedomosť o tom, či sa konalo valné
zhromaždenie spoločnosti, ktoré rozhodlo o vstupe horeuvedenej zapísanej osoby do likvidácie.
Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného.
Súdny poplatok, ktorý bol zaplatený kolkami vo výške 3,000000 EUR, bol vyrúbený v zmysle Zák. č.
71/1992 Zb. položka č. 24 b písm. d).

Prešov dňa 25.10.2013

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
pobočka Poprad
Ul. L mája 4053/24, 058 01 Poprad

Forest LK, s.r.o.
Partizánska 3261/18
058 01
Poprad

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/S

Dňa

22.10.2013

1 5 7 3 5 - 3 9 /2 0 1 3 -P P

Brija František/0906 17 4295
frantisek.brija@ socpoist.sk

23. októbra 2013

Vec: Potvrdenie
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 23.10.2013 o vydanie potvrdenia na účely zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov,
vydávam e toto potvrdenie:
Platiteľ poistného IČO: 36697320, Forest LK, s.r.o., Partizánska 3261/18, 058 01
Poprad nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vym áhajú výkonom rozhodnutia.

Telefón

Fax

Bankové spojenie

IČO

421 90617 4211

421 90617 4397

7000156939/8180

30807484

Internet
http://w w w .socpoist. sk!

DOVERA+
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

FOREST LK, S.R.O.
PARTIZÁNSKA 3261/18
05801 POPRAD

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
PV13056120

Vybavuje/Telefón
Mgr. Ivan DVORNICKÝ
0850 850 850

Miesto/Dátum
NITRA
22.10.2013

Vec:Potvrdenie
B R A T ^ ll J a í n
U
a
poisťovňa' a- s- so sídlom: Einsteinova 25, 851 01,
RratíSfwa
J
. S 1 ' re9,strácia; zaP'saná v obchodnom registri Okresného súdu
S ? T í
*
3627/B (ďalej len „zdravotná poisťovňa“), vykonávajúca verejné
zákonač s a v in tu 7
í P° vo.le" ia na vVkonávanie verejného zdravotného poistenia podľa
í m p n ľ A liľ r í
■o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
p o t v r d z u j e , že voči
platiteľovi poistného:FOREST LK, S.R.O.
sídlo:PARTIZÁNSKA 3261/18, 05801 POPRAD
IČO/RČ:36697320
ku dňu vydania tohto potvrdenia neeviduje pohľadávky z titulu nedoplatkov na poistné na vereiné
« í e i 2 nírtE J S? ! ’ ? ! d0Platk0ľ. na sankciách 3 nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného na
verejné zdravotné poistenie podlá zákona č. 580/2004 2. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
S S r í nrpH
Z ' f ' ° poisťovn[ctve a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nnS n fňn u pred,p'so'',
..nedoplatky na zdravotnom poistení"), ktoré sú
zdravotnou
poisťovňou vymáhané výkonom rozhodnutia.
33 VydáV? " a f iadosť P,atiteľa Poistného za účelom preukázania splnenia podmienok pre
účasť vo verejnom obstarávam v zmysle platných právnych predpisov.
Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na
vydanTtohto^oWrcľenisL°VOC*U

r° Zh° dných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až oo

Mgr. Ivan DVORNICKÝ
vedúci oddelenia pre styk s platiteľm,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. i
Centrálny back-office Nitra

Pravosť tohto potvrdenia si môžete overiť cez www.dovera.sk/aplikacie.
D Ô VER A zdravotná poisťovňa, a. s.
C intorínska 5, 949 01 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: info@ dovera.sk, w ww .dovera.sk

BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV, VŽDY OTVORENÁ.

www. dovera .sk/plus

D? V ERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom reqistri Okresného súdu Bratislava i
odd.: Sa, vložka č.: 3627/B, ICO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130
u š n é h o sudu Bratislava I,

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Forest LK, s.r.o.
Partizánska 3261/18
058 01 Poprad

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

3669732000

P002134600062

Vybavuje/linka
Miloš Bartko

POPRAD
22.10.2013

052/2824532

Vec: Potvrdenie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Poprad podľa zákona NR SR č. 580/2004 Z. z.
znení neskorších predpisov týmto potvrdzuje, že platiteľ poistného Forest LK, s.r.o.,
100:36697320, je vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia a ku dňu 22.10.2013
nemá evidované pohľadávky na poistnom, na ktoré je nariadený výkon rozhodnutia.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platiteľa poistného, za účelom jeho preukázania^ splnenia
podmienky pre účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle platnej legislatívy o verejnom
obstarávaní.
S pozdravom

Ing. Alexandra Bajusová
vedúca pobočky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Poprad
Tolstého 3631/1
05801 POPRAD

Call centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/52/282 45 03
Fax:+421/52/773 10 04
E-mail: infolinka@vszp,sk
Internet: www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40

Union zdravotná ueístovrta, ajs
B a jk a ls k á 2<¥ŕi
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Forest LK, s.r.o.
Partizánska 3261/18
058 01 Poprad

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1090/2013/60631

V yb a vu je /S

Katarína Gardošová 052/2815207
Katarina.gardosova@union.sk

Poprad
22.10.2013

VEC: Potvrdenie

Union zdravotná

poisťovňa, a. s.

potvrdzuje, že u platiteľa

Forest LK, s .r .o ., IČO 36697320

neeviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhbdnutia.
Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods. 1 písm.d)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

I SprôoŕnesT'aapiáAnáv ! fbetaiäriíisw regiST.ii
:
í:
■■ iiiä;::*.:-.: i ? !

DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV
pobočka Poprad,
Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad

Forest LK, s.r.o.
Partizánska 3261/18
05801 Poprad

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

Vybavuje/linka

97 1 2 3 0 1 /5 /4 7 6 6 9 1 6 /2 0 1 3

Poprad

M gr. O tília K ru č k o v á /0 5 2 7 118224

2 3 .10.2013

Vec
Potvrdenie

Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní, poplatkov a colníctva, zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 53 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
potvrdzuje,

že voči daňovému subjektu
Forest LK, s.r.o., IČO 36697320, DIČ 2022271306, IČ DPH SK202227I306,
Partizánska 3261/18, 05801 Poprad

ku dňu 23.10.2013 nie sú evidované nedoplatky po lehote splatnosti na daniach spravovaných
Daňovým úradom Prešov, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu pre účely preukázania splnenia
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Správny poplatok vo výške 3,00 EUR bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143b/ Sadzobníka
správnych poplatkov.

Ing. Ján Alexy, správca dane

Mgr. Otília Kručková, správca dane
Telefón: 052/7118224

Fax: 052/7764242

otilia.laTickova@fmancnasprava.sk

Zoznam výpisov č.:
VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Prešov
k dátumu 21.10.2013

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 17974/P
I. OBCHODNÉ MENO

Forest LK, s.r.o.
II. SÍDLO
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Partizánska 3261/18
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
III. IČO: 36 697 320
IV. DEŇ ZÁPISU: 15.11.2006
V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
4. sprostredkovanie výroby a dopravy
5. výroba píliarska a impregnácia dreva
6. služby v rámci ťažby dreva
7. približovanie dreva koňmi, traktorom a lanovým vlekom
8. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
,
10. demolačné, zemné a výkopové práce
11. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
12. služby v rámci lesníctva - lúpanie kôry, odvetvovanie drevín
13. služby súvisiace s pestovateľskou činnosťou v lese - vykonávanie ochrany rastlín a drevín postrekmi
14. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
15. činnosť odborného lesného hospodára
16. zber plodov a semien lesných drevín, lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného
materiálu, obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom
VIL ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kilár
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Partizánska 3261/18
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01

Strana 1

Dátum narodenia: 28.12.1957
Rodné číslo: 571228/6657
Vznik funkcie: 15.11.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme
pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
VIII. SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kilár
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Partizánska 3261/18
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
Výška vkladu: 6 638,780000 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR
IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA
6 638,780000 EUR
X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA
6 638,780000 EUR

Prešov, 21.10.2013
Správnosť výpisu sa potvrdzuje
Za správnosť výpisu: Dana Lazoríková
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^Forest LK,

Forest LK, s.r.o.

[ČO: 36 697 320
DIČ: 2022271306

P a rtiz á n sk a 3 261/18, 058 01 P o p rad

IČ DPH: SK2022271306

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Podpísaný Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so
sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem,

že firma Forest LK, s.r.o. nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a
nie som osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Toto vyhlásenie dávam za účelom preukázania splnenia podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Poprade,

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

i )

Forest LK, s.r.o.

T p O r e S t L K ,* -

P a rtiz á n sk a 3 2 6 1 /1 8 , 058 01 P o p rad

DIČ: 2022271306
IČ DPH: SK2022271306

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Podpísaný Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so
sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem,

že firma Forest LK,s.r.o.nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa
tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
Toto vyhlásenie dávam za účelom preukázania splnenia podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Poprade,

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Forest LK, s.r.o.
P a rtiz á n sk a 3 261/18, 058 01 P o p rad

IČO: 36 697 320
D IČ :2022271306
IČ DPH: SK2022271306

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Podpísaný Ing. Kilár Ľudovít, ako osoba oprávnená konať za spoločnosť Forest LK, s.r.o., so
sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 697 320, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 17974/P
týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem,

že firma Forest LK,s.r.o.nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny
za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Toto vyhlásenie dávam za účelom preukázania splnenia podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Poprade, dňa

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Referenčný list
Názov a sídlo objednávateľa:

Názov a sídlo zhotoviteľa:

PRO POPULO Popra d, s.r.o.
Obrancov mieru 329
059 34 Spišská Tepl ca

FO REST LK, s.r.o.
Partizánska 3261/18
058 01 Poprad

IČO: 17 083 851

IČO: 36 397 320

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Jendruch, 3hD.
riaditeľ a konateľ spo očnosti
telefón: 052/ 77 38 2C)4
e-mail: riaditel@propc )pulo-poprad.sk

Zodpovedný za realizáciu:
Ing. Ľudovít Kilar

Názov dodávkv:
Práce a služby v lesnom hospodárstve
Obnova lesa
Zm luvný vzťah: Hlavný dodávateľ
Zm luva o vykonávaní prác a služieb v lesnom hospodárstve č. 251/2010,
001/2010/PČ, 251/2011, 435/2011, 251/2012, 435/2012.

2010
2011
2012

Obnova lesa
v jarnom období
(objem prác
v EUR bez DPH)
122 178,00 €
137 848.00 €
133 005,60 €

Obnova lesa
v jesennom období
(objem prác
v EUR bez DPH)
123 395.50 €
66 190,00 €
54 982,86 €

Obnova lesa
v roku
(objem prác
v EUR bez DPH)
245 573,50 €
204 038,00 €
187 988.46 €

Spolu:

393 031,60 €

244 568,36 €

637 599,96 €

Práce vykonané
v roku

Hodnotenie objednávateľa:
Práce a služby v obnove lesa boli vykonané v zm ysle podm ienok dohodnutých v
zmluvách o vykonávaní prác a služieb v lesnom hospodárstve č. 251/2010,
001/2010/PČ, 251/2011, 435/2011, 251/2012, 435/2012.
Práce boli vykonané v dohodnutých term ínoch a v požadovanej kvalite.

V Spišskej Teplici 28.11.2013

Podpis oprávnenej osoby objednávateľa:

Ing. Jozef Jendrubh, Phl~J.
riaditeľ a konateľ spoločnosti

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vydáva

OSVEDČENIE
o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby
3 5 1 4 /2 0 0 6 -7 1 0
Meno a priezvisko:

Pavol P oracký

Dátum narodenia:

11.3.1981

Adresa trvalého pobytu

SNľ 105. 059

Ing.

Titul.
Miesto narodenia:

18

Poprad

Spišské Bystré

spĺňa podmienky podľa § 25 ods 1 zákona č. 217/2004 Z z o lesnom reprodukčnom materiáli
a o zmene niektorých zákonov a je odborne spôsobilý vykonávať

činnosť:
1. Zber plodov a semien lesných drevín
2. Lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu
3. Obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom

V Bratislave, dňa 20.júna 2006
a odtlačok pečiatky ministerstva

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POTVRDENIE
o
ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA
DRŽITEĽOV OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSTI
S LESNÝM REPRODUKČNÝM MATERIÁLOM

Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:

Pavol PORACKÝ, Ing.

11. marec 1981

Adresa trvalého pobytu:

Miesto narodenia: Poprad

059 18 Spišské Bystré, SNP 172

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby: 3514/2006-710

sa zúčastnil na školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na
činnosti s lesným reprodukčným materiálom podľa § 18 ods. 2 zákona
č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

V Bratislave 24. mája 2011
Podpis a odtlačok pečiatky
ministerstva
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Okresný úrad Poprad
odbor živnostenského podnikania
________
- 1OoSto dňa:

17 OKI 2013

Ev. {. iátíiamu:

mÁ ?
T.

Číslo spisu
Vybavuje:

vyplní úrad

-a ir

Okresný úrad Poprad

V 'W Q J /

V '

■ 'f i f f y

\

odbor živnostenského podnikania

F O R M U L Á R pre právnickú osobou
ohlásenie volnej, remeselnej alebo viazanej živnosti/ žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom opráv

není, podlá § 45, §45a) a §46 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov;
obchodné meno, právna forma:

p orest

Sr 0

identifikačné číslo :

36697320

*/

J

Sídlo právnickej osoby
ulica:

partizánska ^

obec: Poprad

číslo: 3 2 6 1 /1 8

y

PSČ: 0 5 8 0 1

telefón

i /

fax:

okres:

P o p ra d * /

stat:

Slovenská republika

e-mail:

územ í Slovenskej republiky

□ podnik zahraničnej osoby
□ organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej
zložky na území SR (uvedie zahraničná právnická osoba v štruktúre ulica, číslo, PSČ, obec)

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej o so b y '
'“ “ i “

titul:

priezvisko:

meno:

rodné číslo*:

j

rodné priezvisko*:

miesto narodenia*:

titul:

pohlavie*:

dátum narodenia

m už

:

štátna príslušnosť:
J .

•<

.

.

1

.V

.

,

,

ulica:

číslo:

okres:

obec:

PSČ:

štát:

titul:

priezvisko:

meno:

titul:
rodné číslo:

obchodné meno:
IČO :

Adresa splnomocnenca na doručovanie (bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby)
ulica:

číslo:

okres:

obec:

PSČ:

dodacia
pošta :

ČASŤ A.2 Údaje o štatutárnom orgáne
titu l: In g .

rodné číslo:

priezvisko: K ilá r

1/

i /
pohlavie:

5712286657

m už ^

rodné priezvisko: K ilá r

miesto narodenia: K a m i e n k a ^ /

dátum n arod en ia:

štátna príslušnosť:

pobyt v SR do :

spôsob konania.

titul:

meno: Ľ u d o v ít t /

S lo v e n s k á re p u b lik a

^

2 8 .1 2 .1 9 5 7 u - /

|y mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných

Adresa bydliska v písomnej forme pripojí k obchodném u menu spoločnosti svoj podpis.
ulica:

partizánska

/

obec: Poprad

,.>/

čísIo:

3 2 6 1 /1 8

PSČ:

05801

y /

okres:

P o p rad

Štát:

Slovenská republika

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom
mimo územia SR)
číslo:

ulica:

okres:

obec:

PSČ:

Údaje o štatutárnom orgáne
titul:

meno:

priezvisko:

rodné číslo:

pohlavie:

m už

titul:

rodné priezvisko:

m iesto narodenia:

dátum narodenia :

štátna príslušnosť:

pobyt v SR do :

spôsob konania:

-

Adresa bydliska
ulica:

číslo:

okres:

obec:

PSČ:

Štát:

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky (uvedie iba zahraničná osoba s bydliskom
mimo územia SR)
ulica:

číslo:

obec:

okres:

PSČ:

Ak je štatutárom právnická osoba, uvedie:

IČO:

obchodné meno, právna forma:

Adresa sídla právnickej osoby štatutárneho orgánu
ulica:

číslo:

okres:

obec:

PSČ:

štát:

ČASŤ A.3 Ostatné údaje

Odbornú spôsobilosť preukazujeme nasledovnými dokladmi:

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (sídla právnickej osoby nezapisovanej do obchodného
registra, miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej
zlozky podniku zahraničnej osoby) preukazujeme:

Spoločne s ohlásením živnosti
^ povinnosti Ud^ e Pre SplnCnÍe daňoveJ registrácie k dani z príjmov a oznamovacej
□ predkladáme návrh na prvý zápis do obchodného registra

yhlasujeme, ze uvedene údaje sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon nám neobm edzuje alebo
evylucuje prevádzkovať živnosť a že na náš majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh
na konkurz zam ietnutý pre nedostatok majetku, že nám súdom ani správnym orgánom nebol
uložený zakaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.

□

Žiadame o doručenie osvedčenia/nevzniknutie živ. oprávnenia poštou

S

Osvedčenia/nevzniknutie živ. oprávnenia si prídeme vyzdvihnúť na ObÚ
V

, dňa: 07.10.2013
podpis oprávnén^j osoby (oprávnených osôb)

Príloha:

Doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote

€

deň začatia živnosti:

0 7 10 2 0 1
deň ukončenia podnikania

Ustanovený zodpovedný zástupca
Prevádzkarne

Predmet podnikania:

Činnosť odborného lesného hospodára

deň začatia živnosti:

07 10201
deň ukončenia podnikania

Ustanovený zodpovedný zástupca
Prevádzkarne

Predmet podnikania

deň začatia živnosti:
deň ukončenia podnikania
Ustanovený zodpovedný zástupca
Prevádzkarne

SÚHLASÍM

___
“

v

osoby uvedenej v časti A tohto formulára a
VYHLASUJEM
že uvedené údaje sú pravdivé a že

2 m

y s le

S 1 ,

f á k o n a

,

4

5

5
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9
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V20601 neskorsich predpisov, u právnickej

podmienok alebo povinností
sživnosti
=

Ä

-

S

Ä

s

š y s

c tykajúci
r
“ sa vykonávania
r
z $činnosti
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v

CAST B .l Súhlas zodpovedného zástupcu
Zodpovedný zastupca (údaje označené * uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého zo

K predmetu podnikania:
Zber plodov a semien lesných drevín, lúštenie, skladovanie a produkcia lesného
reprodukčné ho materiálu, obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom

titul: Ing. </ priezvisko: Poracký ^

meno: Pavol S

rodné číslo: 810311/9068y pohlavie:*muž /

rodné priezvisko: *Poracký t /

miesto narodenia: Poprad
y

dátum narodenia: 11.3.1981
(ak nieje uvedené rodné číslo)

^

titul:

štátna príslušnosť: SR

Bydlisko zodpovedného zástupcu

ulica: SNP

y

obec: Spišské Bystré
----------------------------»■/

číslo: 172/62
PSČ: 05918

/

okres: Poprad ✓
y

štát: SR

SÚHLASÍM

s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 zákona č. 455/1991 Zb
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov u práv
nickej osoby uvedenej v časti A tohto formulára a
VYHLASUJEM
že uvedené údaje sú pravdivé a že
•

•

nebolo mi zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností
urcenych zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok ustanovených
živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom
mi nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonáva
nia živnosti

V Poprade, dňa: 07. 10. 2013

podpis žodpov^cj^'ého zástupcu

V

v

r

CAST C. Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov:
Poznámka:
časť Cformulára vyplnia osoby na ktoré sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorsichpredpisov vzťahuje podmienka bezúhonnosti (fyzické osoby slovenskej štátnej príslušnosti
v postavení podnikateľ, zodpovedný zástupca, vedúci podniku/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
a osoby, ktoré su štatutárnym orgánom právnickej osoby). Previazanosť medzi základnou časťou A formulára
zabezpečujú položky priezvisko, meno, rodné číslo.

priezvisko:

p0racký

meno: P a v o ]

okres
narodenia:

„
,
P ° P rad

štát narodenia:

predchádzajúce meno:

priezvisko otca:

meno
matky:

priezvisko
matky:

priezvisko:

K ilár

narodenia:

Stará ĽubOvňa

meno: Ľudovít
štát narodenia:

priezvisko otca:

meno
matky:

priezvisko
matky:

okres
narodenia:

UcU

predchádzajúce priezvisko:

meno
matky:

priezvisko
matky:

rodné priezvisko
m atky.

m en o :

rodné číslo:

štát narodenia:

p re d c h á d z a jú c e m en o :

predchádzajúce priezvisko:

m en o o tca:

priezvisko otca:

meno

p rie z v isk o
m a tk y :

m a tk y :

rodné priezvisko
matky:

štát narodenia:

priezvisko otca:

narodenia:

,

,

5 7 i 2286657

Slovenská republika

rodné číslo:

meno otca:

OKres

rodné číslo:

_

Drevkova

Kilár

mcno:

predchádzajúce meno:

p rie zv isk o :

rodné priezvisko
m atky:

predchádzajúce priezvisko:

meno otca: Ľ u d o v ft

priezvisko:

Slovenská republika

p oracký

_
, ,
P o ra ck a

predchádzajúce meno:

- ,,
V la sta

8103119068

predchádzajúce priezvisko:

meno otca: J o z e f
. ., .
M ana

rodné číslo:

rodné priezvisko
m a tk y :

. ,

Macejková

