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LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov. LESS & Co, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača. JESENSKÉHO 26, 036 01 Martin 

IČO: 36 414 093 

D IČ :2020108519 

IČ DPH: SK2020108519

Kontaktná osoba: Ing. Igor Blihár -  konateľ spoločnosti 

Telefón: 0902 967 604 

Kontaktný e-mail: blihar@less.sk

V Martine, 29.11.2013

Ing. Igor Blihár 
LESS & Co, s.r.o. 

konateľ spoločnosti

IČO: 36 414 093, IČ DPH: SK2020108519
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3045746651/0200

Tel.: +421 43 321 44 01, Fax: +421 43 321 44 02

mailto:blihar@less.sk


Príloha č. 5-1

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

l / o  ,3- & ,  s-r-o-  . J fs c ŕ jz íz t ío  £ 6  o j z c r  f i / z r / A j

VYHLÁSENIE

Ja..................... I...__ ....-••j-......   .{meno, priezvisko, titul),

ako osoba oprávnená konať za spoíočnost7firmu.,..T::;..,..;i:...;.r.,."..^.;-.:.... (úplný a presný názov

spoločnosti/firmy v zmysle výpisu z príslušného registra), so sídlom
,<y r ,'j i o  r n r  C \/ Ma 9-r H > -  9  ^ l / Ĺ -  r , 3  ->

....  ICO: .& jM .U X k .............  zapísaná v

...... (údaje z príslušného registra) ' 0//5° t í/  jM - č 5^ 3 //Ž_

VYHLASUJEM,

že súhlasím bez obmedzení a výhrad s podmienkami a požiadavkami verejnej súťaže na predmet
zákazky  ............ .'r. ť. >..... Q&O.Jzž'.,..J . : ............... stanovenými verejným obstarávateľom,
uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo vestníku verejného
obstarávania č...........ĹQ.&....... /2013 pod č. dňa.. . . 9/ . . 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. 
.... .................../2013 pod č. dňa. . 4y... „ .....a v súťažných podkladoch

sú zrejmé, jasné a zrozumiteľné.

v ......I:;..:..::...:............... ........... Š L É Ĺ J & k

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 5-2

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

CESTNE VYHLÁSENIE

J a , .... //ľ. .0^.... &ir. i.ttL. P.:.?.... //?.£......................(meno, priezvisko, titul),

ako osoba oprávnená konať za spoločnosť/firmu.Ú r .   .... (úplný a presný názov

spoločnosti/firmy v zmysle výpisu z príslušného registra), so sídlom

IČO: .iL fzĹ i.9 5 .b ............. zapísaná v

m l i m ........(údaje z príslušného registra) ■ e * * t e t : SľO  ,  ľ /o jl*  C- S K U /L

ČESTNE VYHLASUJEM,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov verejnej súťaže na predmet
zákazky ....... ..G...Q h.C .ľ..."rfr.tľ:...........................uverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č.
. . .£ ° A ......... /2oi3 pod č. Ä S f c B S L , d ň z .J ± ó - Á d l .....

v A*#- //

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. 5-3

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

& ŕ- o ■O O?/1
, n L T / . o

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

/ T V  í ' '  U t  P A» í1J a ,...... Vr h : . . . . . : ľ . . . .................................... {meno, priezvisko, titul),
___ 0 y ^ ~

ako osoba oprávnená konať za spoločnosť/firmu..Tŕ.-r.'.....rV.. .v.l w .. ľ..T;“.... {úplný a presný názov

spoločnosti/fíriny v zmysle výpisu z príslušného registra), so sídlom

IČO: .........., zapísaná v

.........(ú d a je  z  p rís lu š n é h o  re g is tra ) Q 3 & Í& Č  * ^ '0  ,  č/o v^ G - 2  -J ^ J í—

ČESTNE VYHLASUJEM,

že údaje uvedené vo všetkých dokladoch a dokumentoch predložených v rámci ponuky do verejnej
súťaže na predmet zákazky „ . rdCľ?".\..:...Q . x . ô . .....ľ.Y.T..................... “, uverejnenej vo vestníku
verejného obstarávania č...... .................../2013 pod č. d ň a . . r . .. & ...r:....,

stí pravdivé a úplné.

/̂ A i? <>/»/.'- PO S' ! -)/->
V ...........í.;~ ....................... . dňa:..... Íir.............

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu



Príloha č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Predmet zákazky je  opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých 
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho 
výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom, alebo ekvivalentom 
riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu výrobku. Pri 
výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ekvivalenty inej značky 
v rovnakej, alebo vyššej kvalite.

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:

Hlavný slovník: 77200000-2
03450000-9

Predmetom výberu je dodanie nasledujúcich služieb a tovaru:

=> Umelá obnova lesa. Zahŕňa vykopanie plôšok a vysadenie sadeníc lesných drevín na vzniknutých 
holinách. Vykopanie plôšok bude prevedené ručne, o veľkosti 35 x 35 cm s prekopaním plôšky 
do hĺbky cca 20 cm. Sadba bude jamková s vyspelým sadbovým materiálom. Technologické 
postupy vykonania výkonu (spon sadeníc, priestorové rozmiestnenie drevín na ploche a pod.) 
budú priamo usmernené a riadené OLH a lesníkom. Vysádzať sa budú voľnokorenné a obalené 
sadenice v rozsahu nižšie uvedených tabuliek rozpisu sadeníc. Obstaranie sadbového materiálu 
zabezpečí dodávateľ služieb na vlastné náklady, pričom je  potrebné použiť vyspelý sadbový 
materiál 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 voľnokorenných 
sadeníc bude ošetrený hydrogélom.

=> V roku 2014 sa plánuje realizovať umelá obnova porastov na celkovej ploche 524,46 ha. Z toho 
na LUC Lesy Spišského Biskupstva Spišská Teplica 90,13 ha, LUC Lesy Spišského Biskupstva 
Spišské Bystré 97,10 ha, LUC Lesy Spišského Biskupstva Hranovnica 311,67 ha a na LC Lesy 
Spišského Biskupstva Biskupská poľana 25,56 ha. Celkovo sa plánuje zalesniť 1 562 880 ks 
sadeníc.

=> Prírodné podmienky na miestach plánovaného výkonu služieb je  možné obhliadnuť a posúdiť 
priamo v teréne, po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.
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LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin

Cestné prehlásenie

v
Cestne prehlasujem, že spoločnosti LESS & Co, s.r.o., Jesenského 
26, 036 01 Martin, IČO: 36 414 093 je zapísaná v zozname 
podnikateľov po 01.07.2013.

V Martine, dňa 29.11.2013

Ing. Igor Blihár 
konateľ spoločnosti 
LESS & Co, s.r.o.

Príloha: Výpis z registra podnikateľov

IČO: 36 414 093, IČ DPH: SK2020108519
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3045746651/0200

Tel.: +421 43 321 44 01, Fax: +421 43 321 44 02



Register podnikatelov stránka 1 z 2

Zoznam podnikateľov
Obchodné meno: LESS & CO, s.r.o.

Sídlo: Jesenského 26
03601
Martin

IČO: 36414093

Typ subjektu: Právnická osoba

Registračné číslo: 2013/8-PO-D825

Stav: Zapísaný

Dátum zmeny:

Zapísaný od: 14.08.2013

Zapísaný do: 14.08.2016

Predmet podnikania:
obchodná činnosť v rozsahu voľných 
živností
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu 
voľných živností 
piliarske práce
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva a 
zvoz dreva
výroba drobných drevených výrobkov
podnikateľské poradenstvo
reklamná činnosť
výroba dýhy, preglejky, latovky,
drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky
a iných panelov a dosiek
činnosť organizačných a ekonomických
poradcov
poradenská služba a dodávanie 
programového vybavenia počítača 
(software)
poradenská služba k technickému vybaveniu 
počítača (hardware) 
spracovanie údajov 
vedenie účtovníctva
prípravné práce pre stavbu, demolácie a
zemné práce
upratovacie práce
kancelárske a sekretárske služby

http://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov?p_p_id=pod_... 12.11.2013

http://www.uvo.gov.sk/zoznam-podnikatelov?p_p_id=pod_


Register podnikatelov stránka 2 z 2

e výroba drevených obalov
• pilčícke práce
• približovanie dreva
• služby spojené s výsadbou lesných 

porastov, práce pri ošetrovaní lesných 
porastov, vykonávanie vyžínacích, 
okopávacích, upratovacích a čistiacich prác 
v lese

8 poľnohospodárstvo a lesníctvo, včítane 
predaja nespracovaných 
poľnohospodárskych a lesných výrobkov za 
účelom spracovania a ďalšieho predaja

• vnútroštátna nákladná cestná doprava
• sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy 

nehnuteľností (realitná činnosť)

http://www.uvo. gov.sk/zoznam-podnikatelov?p_p_id=pod_... 12.11.2013

http://www.uvo
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LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin

V zviazanej súťažnej ponuke k zákazke 14546-MSS je vložená kópia 
bankovej záruky č.009020133580. Originál bankovej záruke je 
v obálke ostatné vložený samostatne, pretože ide o dokument, ktorým 
sa v prípade jej uplatnenia preukazuje.

V Martine, 29.11.2013

Ing. Igor Blihár 
LESS & Co, s.r.o. 

konateľ spoločnosti

IČO: 36 414 093, IČ DPH: SK2020108519
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 3045746651/0200

Tel.: +421 43 321 44 01, Fax: +421 43 321 44 02



[m] VÚB BANKA

PRO POPULO Poprad, s.r.o.
Obrancov mieru 329 
059 34 Spišská Teplica 

IČO: 17 083 851

Bratislava, 19.11.2013 
Naša záruka č. 009020133580

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť LESS & Co, s.r.o., so sídlom Jesenského 26, 036 01 Martin, 
IČO: 36 414 093, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 
54731/L (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na 
predmet obstarávania, ktorým je: „Umelá obnova lesa.“, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení 
metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2013 zo dňa
24.10.2013 pod číslom 17546-MSS, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej 
bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., 
so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava
1, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju 
neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

10 000,00 EUR 
slovom: desaťtisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami 
zaručenej sumy a to do 5 dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej 
uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože (a) odstúpil 
od svojej Ponuky počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a/alebo (b) nepredložil doklady v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 32 ods. 11 a/alebo predložil 
doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli 
mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej 
alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech a/alebo (c) neposkytol súčinnosť 
podľa § 45 ods. 9. Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Pre účely identifikácie buď
(i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá 

potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú právne záväzné za Vašu spoločnosť, 
alebo

(ii) podpisy osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené a predložené nám spolu 
s originálom Vášho platného výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako jeden mesiac.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom 
plnenia z tejto bankovej záruky.

Tím 6506.3 -  Správa bankových záruk a 
dokumentárnych obchodov 
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572 
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny IN T E S 4  [nnnl SNSDB4 0 ID

mailto:bankove_zaruky@vub.sk
http://www.vub.sk
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Táto záruka je platná do 31. januára 2014. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky 
a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na 
plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že najneskôr v posledný deň platnosti tejto bankovej záruky bude od Uchádzača na adresu 
nášho sídla doručené písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti Ponuky, platnosť tejto bankovej 
záruky predĺžime až do posledného dňa viazanosti Ponuky uvedeného v písomnom oznámení Uchádzača, 
maximálne však do 18. novembra 2014, (podľa toho, ktorý z uvedených dní nastane skôr) formou dodatku 
k tejto záruke.

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je  posledný deň jej platnosti určený 
vyššie, a to

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom
uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie
znej, alebo
dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, 
prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne 
obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.

Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.

Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky a príslušný 
spor bude riešiť príslušný súd v Slovenskej republike.

Naša záruka č. 009020133580

Ing£ Andféa Nagyová 
vedúca tímu Správa firemných úverov

ing. Daniela Múčková 
expert bankových záruk

Tim 6506.3 -  Správa bankových záruk a 
dokumentárnych obchodov 
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572 
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny INTES4 nnn SNSUMOIO
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MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OSVEDČENIE
o odbornej spôsobilosti právnickej osoby

č. 1852/2012-710

Subjekt (obchodné meno): LESS & Co, s.r.o.,

Sídlo (štát, obec, ulica , PSČ): Slovenská republika, Martin, Jesenského 26, 036 01 

IČO: 36 414 093

Zabezpečí činnosť prostredníctvom:

Meno a priezvisko, titul: Igor BLIHÁR, Ing.

Dátum narodenia: 23.03.1976 Miesto narodenia: Prešov

Adresa trvalého pobytu: Palárikova 9, 080 05 Prešov - Solivar

Číslo osvedčenia: 2580/2005-710

spĺňa podmienky podľa § 17 ods. 3 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom 

materiáli a je odborne spôsobilý vykonávať činností s lesným reprodukčným materiálom

L
V Bratislave 15. mája 2012

Podpis a odtlačok pečiatky ministerstva
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DIČ: CZ27106632 
•vvwless.cz (7)

LESS & FOREST s.r.o. 
285 25 Bchdaneč 136 
IČ :27106632

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. obchodného 
zákonníka

Zmluvné strany:

LESS & Co, s.r.o.
sídlo: Jesenského 26, 036 01 Martin, Slovenská republika 
IČO: 36 414 093
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilina, v oddieli Sro, vložka č. 54 731/L. 
Zastúpená: Ing. Igorom Blihárom -  konateľom spoločnosti.

( ďalej len objednávateľ)

LESS & FOREST, s.r.o.
sídlo: Bohdaneč 136, PSČ 285 25, Česká republika 
IČ: 27 106 632
Zapísaná: v Obchodním rejstŕíku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 96703. 
Zastúpená: Ing. Jan Mičanek -  konateľom spoločnosti.

( ďalej len zhotoviteľ)

1. Objednávateľ prehlasuje, že podá ponuku vo verejnom obstarávaní (podprahovú zákazku) 
vyhlásenú zadávateľom: PRO POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, 
IČO: 17 083 851 (ďalej len zadávateľ) s názvom predmetu zákazky: „Umelá obnova lesa" (ďalej 
len verejná zákazka ).

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zaistiť a zrealizovať pre objednávateľa všetky práce súvisiace 
s týmto dielom ako subdodávku predmetu verejnej zákazky: technickú spôsobilosť v oblasti 
dodávky sadbového materiálu a výkonu pestovných činností pri umelej obnove lesa, a to
v súlade so zadávacími podmienkami verejnej zákazky, a objednávateľ sa zaväzuje mu za to 
zaplatiť, pri splnení podmienok v tejto zmluve uvedených, dohodnutú cenu.

3. Dielo bude zhotoviteľom realizované v predpokladanom období od 17.2 2014 do 31.12.2014, t.j. 
do konca trvania zmluvného vzťahu medzi zadávateľom a objednávateľom.

4. Miesto realizácie diela je miesto plnenia verejnej zákazky podľa súťažných podmienok.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za dielo, a to vo výške, ktorá bude stanovovaná 

mesačne na základe odsúhlaseného súpisu prevedených prác.
6. Platby budú prebiehať mesačne na základe oboma stranami odsúhlasenému súpisu prevedených 

prác.
7. Zhotoviteľ sa touto zmluvou ďalej zaväzuje k poskytnutiu svojich ďalších vymedzených vecí 

a práv objednávateľovi, ktorý je tak oprávnený disponovať týmito vecami a právami v rámci 
verejnej zákazky: „Umelá obnova lesa". Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi svoje 
veci a práva spojené s:

preukázaním splnenia spôsobilosti na dodanie na dodanie predmetu zákazky: - Čestné 
prohlášení o splnení základních kvalifikačních pŕedpokladú

spolu dole uvedeného dňa, mesiaca a roka uzatvorili zmluvu o dielo

tohto znenia:

1



-Osvedčená
kópia výpisu z obchodného registra
preukázaním splnenia technických alebo odborných spôsobilosti: - Zoznam poskytnutých 
služieb obdobného charakteru (referencie za roky 2009, 2010.2011) v objeme min. 300 
000€.

Objednávateľ je oprávnený zhora uvedenými vecami a právami preukázať splnenie kvalifikácie vo
verejnej zákazke s názvom: „Umelá obnova lesa".
Zhotoviteľako subdodávateľ zároveň prehlasuje, že súhlasí s tým ,že bude ako subdodávateľ
uvedený v ponuke objednávateľa podanej pre verejnú zákazku.
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne a dostatočne oboznámil s predmetom zákazky a ponukou 

objednávateľa vo verejnej zákazke, že sa taktiež oboznámil a súhlasí so súťažnými podmienkami 
verejnej zákazky, najmä s technickými, obchodnými, platobnými, dodacími, záručnými
a sankčnými podmienkami a že bude pri realizácií tejto zmluvy postupovať tak, aby nedošlo k ich 
porušovaniu či vzniku okolností, v ktorých dôsledkom by mohlo dôjsť k uplatneniu sankcií zo 
strany zadávateľa voči objednávateľovi.

9. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán . Uzatvára sa na dobu 
určitú, na dobu nevyhnutnú pre realizáciu zákazky podľa súťažných podmienok ( od 17.2.2014 do
31.12.2014 ). V prípade, že ponuka objednávateľa nebude zadávateľom vyhodnotená ako víťazná , 
ani s ním zadávateľ neuzavrie zmluvu o dielo (minimálne však po dobu na plynutie lehoty ponuky), 
platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí.

10.Táto zmluva e vyhotovená v troch exemplároch s tým, že každá zo zmluvných strán si ponechá po 
jednom exemplári. Jeden exemplár bude objednávateľom predložený zadávateľovi ako súčasť 
ponuky.

11.Všetky dodatky k tejto zmluve budú prevedené v písomnej forme, označené poradovými číslami 
a podpísané osobami oprávnenými konať v mene zmluvnej strany.

12.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripájajú 
svoje podpisy.

V Martine dňa //• *uX3

Za objednávateľa:

Ing. Igor Blihár 

LESS & Co, s.r.o.

V Botyd<fn<jydfia 18.11.2013 

Za zh|otjb̂ ijt̂ ľa:/

Ine. jferl Mlčanek 

LESS &  jfOfeEST, s.r.o.
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,. Tento výpis 2 obchodního rejstŕíku elektronicky podepsal "MESTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 7.11.2013 v 10:33:28. 
<^\EPVid:mhvGy9J0LEalptrKcYjN3A

yv \ V ýpis
z obchodního rejstŕíku, vedeného 

Méstským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 96703

Dátum zápisu: 

Spisová značka: 

Obchodní firma: 

Sídlo:

Identifikační číslo:

17. prosince 2003

C 96703 vedená u Mestského soudu v Praze

LESS & FOREST s.r.o.

Bohdaneč 136, PSC 285 25

Právni forma:

Predmet
podnikání:

Predmet činnosti: 

Štatutárni orgán:

Zpusob jednání: 

Společníci:

271 06 632

Společnost s ručením omezeným

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o nejvétší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetné, - 
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvétší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná 
vozidly o nejvétší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetné, - 
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o nejvétší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochrane rostlin a 
ošetrování rostlin, rastlinných produktu, objektu a pudy proti 
škodlivým organismum prípravky na ochranu rostlin nebo 
biocidními prípravky

Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 
živnostenského zákona

Provádéní staveb, jejich zmén a odstraňování

Zemédéíská výroba včetné hospodárení v lesích

Uvádéní reprodukčních materiálu lesních drevin, určených 
k obnove lesa a k zalesňování, do obéhu

Výkon odborného lesního hospodáŕe 

Jednatel:
Ing. JAN MIČÁNEK, dat. nar. 13. června 1950
č.p. 112, 285 25 Bohdaneč
den vzniku funkce: 17. prosince 2003

Za společnost jedná kterýkoliv z jednatelu samostatné.

LESS a.s.
Bohdaneč 136, okres Kutná Hora, PSČ 285 25 
Identifikační číslo: 261 15 271 
Vklad: 127 040 000,- Kč 
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%
Zástavní právo: Obchodní podíl LESS a.s. se sídlem Bohdaneč 
136*, okres Kutná Hora, PSČ 285 25, IČ 26115271 zastaven ve 
prospech Raiffeisenbank a.s., Hvézdova 1716/2b, Praha 4, PSČ

Údaje platné ke dni: 07.11.2013 06:00 1/2



oddíl C, Vložka 96703

Základní kapitál:

Ostatní
skutečnosti:

Údaje o 
insolvenci:

140 78, IČ 49240901, zapsané v obchodním rejstŕíku vedeném 
Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051.
Dátum zápisu zástavního práva: 30. zárí 2009

127 040 000 - Kč

Na základe smlouvy o fúzi došlo ke sloučení společnosti LESS & 
FO REST s.r.o. se sídlem Bohdaneč 136, PSČ 28525, IČ: 
27106632, jako nástupnické společnosti se zanikající společnosti 
Krušnohorské lesy, a.s. se sídlem Jirkov, Červený Hrádek 2, PSČ 
43111, IČ: 47307731.
Na společnost LESS & FOREST s.r.o. prešlo v dusledku fúze 
sloučením se společnosti Krušnohorské lesy, a.s. se sídlem Jirkov, 
Červený Hrádek 2, PSČ 43111, IČ: 47307731, jméní zanikající 
společnosti Krušnohorské lesy, a.s; společnost LESS & FOREST 
s.r.o. se tak stala právním nástupcem společnosti Krušnohorské 
lesy, a.s.

Insolvenční rízení bylo zahájeno na základe vyhlášky Krajského 
soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-A-3 ze dne 1.10.2012 
Účinky zahájení insolvenčního rízení nastaly dne 1.10.2012 v 
09:03 hod.

Na základe usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 37 INS 
23802/2012-A-13 ze dne 02.10.2012 bylo rozhodnuto o úpadku 
dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 02.10.2012 v 16:53 
hod.

Insolvenční správce:
MONIKA CIHELKOVÁ, dat. nar. 31. srpna 1974 
Opletalova 1603/57, Nové Mesto, 110 00 Praha

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Mestský soud v Praze

©ViŔdVAof BQ Lôto  m  
Pidte knihy BtoMŕhe pNu Behdanw

poŕ. í. vutónac* lenteAflte á p l^ /é ^ B^ý/á^-opíc/kopie,
obsahujíci .... ...........& ..................  8tfg n

s o uW a sí doslo vné s predloženou listinou, z  n íž  byt/e p o ffie n /e  a  tato listinu Je p fv a g te e s f 
o vó ŕe n o u vldim ovanou llsllnoif
B s fa otl k t g á f r  v ý s l n í m  r  m itnrlr a an é  konvarce rio k u m m iá f  
epteefJHwlw Kupif puffZS'iwnMptetŕ 
utnjnopisflm  písom néh o  vytiotove ftk é a f r o é Hrtí n e b o  výroku roa he é fw tfŕ’ 
o b s a h u jfc ím ......................................... straň.
U s tln a . z n íž  je vidim ovaná listina p o ŕíze n a , - e fe ô ô ^ / n o o b s a h u je  vldítelný zH ilžťn vn n í 
p rv e k, je n ž  je souôástí o bsahu p rá vního  v ý zn a m u  tóto listiny.

Obchodní rejstŕik
Ovéŕuji pod poradovým čislem 504/2013, že tato 
listina, která vznikla prevedením výstupu z 
informačniho systému verejné správy z 
elektronické podoby do podoby listinné, skládájíci 
se z 2 listu, se doslovné shoduje s obsahem 
výstupu z informačniho systému verejné správy v 
elektronické podobé.
V Bohdanči dne 07.11. 2013
Ovéŕujíci osoba. 
Podpis

Benešová Stanislava

V Bohdanä dne. i  Y f. L o s í

írig. J a r o m í r  JUNA

Údaje platné ke dni: 07.11.2013 06:00 2/2



O s v e d č e n í  v e r e j n é h o  z a d a v a t e l e  o  p o s k y t n u t í  s l u ž b y

podie § 56 odst. 2 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách, v platném znení

Verejný zadavatel:

název zadavatele: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov

sídlo: Máchova 1688, 436 06 Litvínov

IČ: 42196451

jednající: Ing. Jaroslav Vacek, lesní správce

t i m t o  o s v e d č u j e ,

že společnost LESS&FOREST s.r.o. se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, IČ: 27106632, zapsaná 
v obchodním rejstŕíku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703, (dále jen „dodavateľ) poskytla 
zadavateli v posledních trech letech následující významné služby spočívající v péstební činnosti v níže 
uvedeném rozsahu:

název/obchodní firma či jméno vlastníka/správce lesa,
v némž byla významná služba dodavatelem realizována Lesy České republiky,s.p.

název objednatele,
pro kterého dodavatel významnou službu realizoval (tj. subjektu, se kterým 
existoval smluvní vztah týkající se poskytnutí významné služby)

Lesy České republiky, s.p.

v jaké pozici v dodavatelské strukture pri realizaci významné služby 
dodavatel pôsobil
(pokud dodavatel pri realizaci významné služby vystupoval v pozici 
subdodavatele, uveďte jeho poradí ve vertikálni linii subdodavatelň)

dodavatel

pŕedmét služby doba poskytnutí služby rozsah poskytnuté služby

téžební činnost v m3

2009

2010

2011

péstební činnost v Kč bez DPH

2010 35 637 817,-

2011 28 261 086,-

1-7/2012 11 987 876,-

kontaktní osoba zadavatele, u které je  
možné poskytnutí služby ovéŕit:

jméno a pŕijmení: Ing. Jaroslav Vacek

teľ /  e-mail: 956235111 
Vacek. Is235@lesycr. cz

Objednatel tímto zároveň prohlašuje, že veškeré. práce byly provedeny ŕádné, včas, bezchybné a odborpé 
v souladu s dohodnutými podmínkami a v požadované kvalite.

V Litvínové dne 28.8.2012

podpis a razítko verejného zadavatele



o s v e d č e n í  o b je d n a t e l e  o  r e a l iz a c i  d o d a v e k

Jménem objednatele tímto 

o s v e d č u j  i,

že společnost Less & Forest, s.r.o., se sídlem Bohdaneč 136, PSČ 285 25, IČ 27106632, zapsaná 
v rejstŕíku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703, realizovala pro objednatele 
provádéjícího správu lesa a zalesňování následující významné úspešné dodávky :

název, sídlo a IČ objednatele
KHL EKO, a.s., se sídlem Jirkov - Červený Hrádek 2, PSČ 431 11,

IČ 26160277

název významné dodávky dodávky sadebního materiálu

celkový rozsah realizované 
významné dodávky

12 709 693,00 Kč bez DPH

stručný popis realizované 
významné dodávky

príprava dodávky, dodávka na místo odberu, doprava materiálu

informace o tom, zda byla 
dodávka provedena v 

souladu s dohodnutými 
Dodmínkami

dodávky odpovídaly požadavkäm objednatele a byly provedeny 
včas a uskutečnily se v prôbéhu posledních 3 let

kontaktní osoba objednatele
jméno : Ing. Michal Novák

tel., e-mail : +420 604 296 032, novak@khleko.cz

V Červeném Hrádku, dne 20.11. 2013

Ing. Michal Novák 
predseda predstavenstva 

KHL-EKO, a.s.

mailto:novak@khleko.cz


OSVÉDČENÍ OBJEDNATELE O REALIZACI DODÁVEK

Jménem objednatele tímto 

o s v e d č u j  i,

že společnost Less & Forest, s.r.o., se sídlem Bohdaneč 136, PSČ 285 25, IČ 27106632, zapsaná 
v rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96703, realizovala pro objednatele 
provádéjícího správu lesa a zalesňování následující významné úspešné dodávky :

název, sídlo a IČ objednatele
KHL EKO, a.s., se sídlem Jirkov - Červený Hrádek 2, PSČ 431 11,

IČ 26160277

název významné dodávky dodávky lesního sadebního materiálu

celkový rozsah realizované 
významné dodávky

6 381 666,80 Kč bez DPH

stručný popis realizované 
významné dodávky

príprava dodávky, dodávka na místo odberu, doprava materiálu

informace o tom, zda byla 
dodávka provedena v 

souladu s dohodnutými 
podmínkami

dodávky odpovídaly požadavkQm objednatele a byly provedeny 
včas a uskutečnily se v präbéhu posledních 3 let

kontaktní osoba objednatele
jméno : Ing. Michal Novák

tel., e-mail : +420 604 296 032, novak@khleko.cz

V Červeném Hrádku, dne 20.11. 2013

/  Ing. Michal Novák 
predseda predstavenstva 

KHL-EKO, a.s.

/
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