DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
19. 3. 2012
Poptávka managementových prací
DAPHNE ČR bude v roce 2012 realizovat opatření na podporu přírodě blízkých nelesních společenstev, a
proto poptává následující soubory prací:

A

lokalita

popis prací

VKP Za Humny
49°57'27.114"N,
16°3'24.092"E

kompletní zajištění rotační
pastvy ve třech oplůtcích,
poptáváme 10-15 zvířat,
instalaci našich vodičů do již
instalovaných trvalých sloupků s
izolátory, péče o zvířata,
přesouvání mezi třemi oplůtky,
kosení nedopasků (10% lze
ponechat)
Kosení s ponecháním soliterních
keřů a odklizení biomasy, v
lokalitě není trvalá deponie,
třetí sezona, stráně 10°-15°.
Variantně lze usušit na seno a
složit v Žumberku.

B

Vinary stráně
49°57'5.848"N,
16°3'26.738"E;
49°57'5.135"N,
16°3'41.075"E;
49°56'56.666"N,
16°3'39.484"E;
49°56'51.738"N,
16°3'25.928"E;

C

VKP Klapalka
49°53'19.320"N,
16°3'26.498"E
VKP Klapalka
49°53'19.320"N,
16°3'26.498"E;
VKP Klapalka
49°53'19.320"N,
16°3'26.498"E;
Tři bubny
49°56'3.393"N,
15°51'4.357"E

D

E

F

G

Tři bubny
49°56'3.393"N,
15°51'4.357"E

objem
prací
1,5807
ha

termín pro předání
první pastevní
cyklus od 15. 4 do
15. 7.

předpokládaná cena
15 000 Kč

druhý na 2/3
plochy do 30. 9.
uklizení nedopasků
do 15.10.
2,59
ha

pokoseno do 25. 6.
odklizeno do 30. 6.

30 260 Kč
(seno =
přípatek
3 500 Kč)

kosení pruhu pro ohradník,
instalace síťového ohradníku – 1
etapa, sklizení ohradníku
kosení pruhu pro ohradník,
instalace síťového ohradníku – 2
etapa, sklizení ohradníku
kosení nedopasků a odstranění
biomasy mimo lokalitu

950 m

15. 4. kosení a ohr.
15. 5. sklizení

2 800 Kč

950 m

15. 6. kosení a ohr.
15. 7. sklizení

2 500 Kč

2,025
ha

15. 7.

14 000 Kč

kosení pruhu pro ohradník,
instalace síťového ohradníku +
3x kosení pruhu a přesun
ohradníku - 2 sousední oplůtky,
cca 1/3 oplůtků společná
hranice
Dodávka a instalace pletiva
proti okusu trvalých ploch (oka
max. 8x8 cm výška 1m).
Instalace na stávající uzlíčkové
petivo a dřevěné kůly – ovce

400m
4x

15. 4.
20. 5.
25. 6.
30. 7.

4 500 Kč

260m

15. 4.

10 000 Kč

1

H

Tři bubny
49°56'5.918"N
15°51'6.934"E

I

Žumberk
49°51'58.408"N,
15°51'52.449"E

potvory strkají hlavy kam
nemají.
Kosení a odklizení biomasy, svah
max 5°, Mesobromion, koseno
od roku 2007, deponie biomasy
do 150 m od okraje pozemku.
Variantně lze usušit na seno a
složit v Žumberku.
Kosení a odklizení biomasy, svah
5-10°, údolnice a svahy s
Arrhenatherionem, koseno od
roku 2007, deponie biomasy do
10 m od okraje pozemku.
Variantně lze usušit na seno a
složit v Žumberku.

0,46
ha

2/3 do 25.6.
1/3 po 31. 7. do
30.8.

6 650 Kč
(seno =
přípatek
1200 Kč)

0,32
ha

do 15. 7.

3 500 Kč
(seno =
přípatek
800 Kč)

Nabídku lze podat na všechny nebo jen na vybranou část (A-I). Nabídková cena musí být uvedena včetně
případné DPH a musí být stanovena jako konečná pro realizaci daných prací. Uvedené termíny jsou závazné
a v případě jejich nedodržení bude účtována smluvní pokuta upravená smlouvou o dílo ve výši 1% z celkové
ceny díla za každý den prodlení. Splatnost faktur 30 dní. Fakturace po ukončení celé části.
Přílohou této poptávky jsou zákresy jednotlivých lokalit:
VKP Za Humny …………… 3
Vinary stráně ……………. 4
VKP Klapalka ……………. 5
Tři bubny …………………. 6
Žumberk …………………… 7

Kontakt pro zájemce o další informace: Záboj Hrázský, 774650591
Nabídky formou emailu s uvedením Vašich identifikačních informací, seznamu vybraných částí a
nabídkových cen zasílejte na adresu zaboj.hrazsky@daphne.cz obratem nejdéle do 6.4.

2

3

4

5

6

7

