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Ferko Marek Ing.

Od: Ferko Marek Ing. [sppferko@stonline.sk]
Odesláno: 21. augusta 2013 10:14
Komu: 'sariczka@sepstav.sk'
Kopie: 'vyroba@plynmont.sk'
Předmět: Stanovisko verejného obstarávateľa k žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných 

podkladov
Přílohy: Doplnenie sutaznych podkladov Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc ; Žiadosť o 

vysvetlenie

Vážení záujemcovia v súťaži o zákazku Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc, 
 
na základe žiadosti o vysvetlenie a doplnenie uvedených v prílohe Vám zasielame nasledovné stanovisko : 
 
Verejný obstarávateľ má zato a predpokladá, že uchádzač o investičnú akciu Modernizácia ustajnenia – 
Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc by mala byť firma znalá problematiky rekonštrukcie objektov určených 
na chov poľnohospodárskych zvierat a pohybujúca sa v danej oblasti resp. predpokladáme účasť firiem s praktickými 
skúsenosťami v danej oblasti. Pre takéhoto dodávateľa určite nie je problém naceniť technológiu hradenia, 
napájania, kŕmenia a ventilácie uvedenú vo výkaze výmer a v súťažnej dokumentácii.  
 
Čo sa týka súborov vo výkaze výmer:  
Zdravotechnika – privedenie vody do napájačiek  
Elektro – v súťažnej dokumetácii je výkres Bleskozvod a tiež Osvetlenie.  
 
Ak sa uchádzačovi zdajú výkazy výmer a projektová dokumentácia nedostatočná, je na ňom, aby si zo znalosti veci 
a na základe umožnenia osobnej obhliadky staveniska, vypracoval potrebnú dokumentáciu podľa noriem 
a príslušných vyhlášok.  
 
Zároveň Vám oznamujeme kontakt na technický a projekčný team verejného obstarávateľa, ktorý je k dispozícii pri 
riešení technických špecifikácii : 
Ing. Pospíšil :  +420 602716429, karel.pospisil@email.cz 
 
V súlade s vyššie uvedeným Vám oznamujeme, že ponuka predložená uchádzačom spĺňa zadanie predmetu zákazky, 
ak 
- ponúkané výrobky alebo služby spĺňajú technické špecifikácie na ktoré sa odvolal verejný obstarávateľ, ak uchádzač 
vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť verejného 
obstarávateľa a obstarávateľa ním určené technické požiadavky, 
- uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajú technické požiadavky, na ktoré sa verejný 
obstarávateľ odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s 
európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo 
technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej 
ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Marek Ferko 
AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. Zemplínska Teplica   
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Ferko Marek Ing.

Od: sariczka [sariczka@sepstav.sk]
Odesláno: 20. augusta 2013 13:38
Komu: 'Ferko Marek Ing.'
Předmět: Doplnenie sutaznych podkladov Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc 

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav p říznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý deň, 
Radi by sme Vás touto cestou požiadali o doplnenie a vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke „Rekonštrukcia 
objektov chovu kráv a jalovíc zverejnenej vo Vestníku č. č. 158/2013 pod číslom 14126-WYP dňa 14. 8. 2013 vrátane 
Opravy1 oznámenia “: 

1. Žiadame vás o bližšiu špecifikáciu všetkých brán v jednotlivých objektoch ( výkaz výplní otvorov ) 
2. Žiadame vás o bližšiu špecifikáciu ventilačných stien v jednotlivých objektoch 
3. V jednotlivých objektoch sa nachádza položka montáž technolog.zariadenia – 1kpl – žiadame o bližšiu 

špecifikáciu ( o aké zariadenie sa jedná a v akom rozsahu  pre jednotlivé objekty ) 
4. Vo VV pri objekte Odchovňa dobytka – jalovíc je položka zdravotechnika - 1kpl  - žiadame vás o doplnenie 

a špecifikáciu ( výkaz výmer k ZTI)  
5. Vo VV pri objekte Odchovňa dobytka – jalovíc je položka elektroinštalácia - 1kpl  - žiadame vás o doplnenie 

a špecifikáciu ( výkaz výmer k ELI)  
6. Žiadame vás o upresnenie rozmerov a materiálového prevedenia svetlíka pri objekte Odchovňa dobytka – 

jalovíc. 
 
Za skorú odpoveď vopred ďakujeme. 
 
Otázky zasielame aj poštou a zároveň vás žiadame o potvrdenie prijatia nášho e-mailu. 
 
S pozdravom 
 
Ing. Šáriczká 
SEPSTAV s.r.o. 
Železiarenská 49 
040 15 Košice - Šaca 
mobil: +421907313064, +421917654685 
e-mail: sariczka@sepstav.sk  
 
 
 
 

From: Ferko Marek Ing. [mailto:sppferko@stonline.sk]  
Sent: Tuesday, August 20, 2013 11:43 AM 
To: 'hlg' 
Cc: 'A-BUILD s.r.o.'; 'luboskukol'; 'sariczka'; 'PLYNMONT Ing.Zavadska'; 'Nada Mifkovicova; EURO-BUILDING, a.s.'; 
grosman.pavel@gmail.com 
Subject: Doplnenie sutaznych podkladov Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc  
 
Vážení záujemcovia v súťaži 
 
VEC : Zaslanie súťažných podkladov 
 
V prílohe Vám zasielam doplnenie projektovej dokumentácie k zákazke 
Rekonštrukcia objektov chovu kráv a jalovíc zverejnenej vo Vestníku č. č. 158/2013 pod číslom 14126-WYP dňa 14. 8. 
2013 vrátane Opravy1 oznámenia. 
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Súťažné podklady nezasielame poštou. 
 
Prosím o spätné potvrdenie doručenia a kontrolu priloženej dokumentácie.  
Ďalšie informácie zverejnené na profile obstarávateľa. 
 
Ing. Marek Ferko 
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o., Zemplínska Teplica 
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Ferko Marek Ing.

Od: PLYNMONT Ing.Zavadska [vyroba@plynmont.sk]
Odesláno: 20. augusta 2013 11:16
Komu: sppferko@stonline.sk
Předmět: Žiadosť o vysvetlenie
Přílohy: Vysvetlenie.xlsx

Dobrý deň, 
Prosím vás o bližšiu špecifikáciu položiek uvedených v prílohe, nakoľko z projektu ani zadania nie je možné oceniť 
uvedené položky. Ďakujem. 
S pozdravom 
 
PLYNMONT Humenné, s.r.o. 
Ing.Judita Závadská 
Chemlonská 1 
06601 Humenné 
Tel: 0915693597 
 



Prosím o vysvetlenie nasledovných položiek

Objekt :SO 01 - Maštaľ K208

Bránka dl.4,30m                                                                                                         16,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres
Pás hradenia                                                                                                            25,000 m      Presnejší popis, alebo dodať výkres
Napájacie žľaby 33/50                                                                                                   7,000 kus    Presnejší rozmer
Kŕmny  žľab                                                                                                             4,000 kus    Presnejší rozmer
Kŕmny  žľab                                                                                                             4,000 kus    Presnejší rozmer
Jasle na seno                                                                                                           5,000 kus    Presnejší rozmer

Objekt :SO 02 - Maštaľ VKK1

Bránka s výpletom                                                                                                       4,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres

Objekt :SO 03 - Maštaľ VKK2

Bránka s výpletom                                                                                                       4,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres

Objekt :SO 01 - Odchovňa dobytka - jalovíc

Zdravotechnická inštalácia                                                                                              1,000 Súbor  Presnejší popis, alebo dodať výkres
Bránka s výpletom                                                                                                       4,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres
Bránka dl.4,30m                                                                                                         4,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres
Pás hradenia                                                                                                            216,000 m      Presnejší popis, alebo dodať výkres
72,00*3 =   216,000

Bránka dl.3m                                                                                                            9,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres
Bránka dl.4m                                                                                                            44,000 kus    Presnejší popis, alebo dodať výkres
M21 - 155 Elektromontáže                                                                                                1,000 súbor  Presnejší popis, alebo dodať výkres


