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Názov súťaže : Odchovňa jalovíc 
 

Súťažné podklady 
Časť B. Špecifické podmienky 

 

 

Názov súťaže: Odchovňa jalovíc 
Zmluva o NFP č. 041KE060141 Kód projektu: 041KE060141 
Plán rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie 4 časť A) Podopatrenie 4.1 Číslo výzvy: 6/PRV/2015 

Obchodné meno:    AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.  
Sídlo:   Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64 
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Ing. Ivan Seňko, konateľ 
Osoba zapísaná v : Obchodný register Okresný súd Košice I, oodiel : Sro, vložka č. 12249/V 
IČO : 36204447, DIČ : 2020032003, IČ DPH : SK2020032003 
Bankové spojenie :VÚB a.s., č. účtu : SK51 0200 0000 0014 5011 5758 
Kontaktná osoba:  Ing. Marek Ferko 
Telefón:  +421  905358091 
E-mail:      sppferko@stonline.sk   
 
Lehota na predloženie ponúk uplynie :  15.11.2017  o 12:00 hod.   
 
Termín vyhodnocovania ponúk :    15.11.2017  o 13:00 hod.   
 
Miesto realizácie stavby : 

Miesto :  Farma Čalovka, Egreš, okres Trebišov 
 Odchovňa dobytka, súpisné číslo 140, parcelné číslo 1064/16, katastrálne územie Egreš 
 
Termín dodania/realizácie : 

Začatie :  najneskôr od 1.7.2018  
Ukončenie :  najneskôr do 31.12.2019 

 
Predmet zákazky : 
1. Odchovňa jalovíc  

1.1. Opis predmetu zákazky : Modernizácia objektu odchovu jalovíc spočívajúca 
v obnove strešného a obvodového plášťa objektu a vybudovaní nových 
ventilačných prvkov, kŕmneho stola a priestorového usporiadania pomocou 
kovových zábran.  

1.2. Rozpočet stavby : pre stavebný objekt je vypracovaná projektová dokumentácia a 
Výkaz výmer (určujúci minimálnu technickú, výkonovú a funkčnú špecifikáciu) 
na základe ktorého dodávateľ vypracuje položkovitý rozpočet, ktorý bude záväzný 
pri realizácii stavby/diela, v ktorom uvedie špecifikáciu materiálu a prác s úplným 
popisom, mernou jednotkou, množstvom, prípadne s poznámkami 
(listinná+elektronická forma) 

1.3. Poznámky a upresnenia : --- 
1.4. Merná jednotka : objekt / dielo 
1.5. Množstvo : 1 

 
Predpokladaná hodnota zákazky :  
 
 PHZ = 189 664,09 EUR 
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Kritériá hodnotenia a spôsob ich uplatnenia : 
Hodnotiace kritériá : 
1. Celková cena za predmet zákazky bez DPH v EUR 
 
Spôsob hodnotenia ponúk : 
Poradie ponúk sa určí vzostupne podľa ponúknutých cien od 1 až po „n“ pričom „n“ je počet 
vyhodnocovaných ponúk.  
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou bez DPH. 

 
Zmluvné podmienky  :  Zmluva o dielo (v samostatnej prílohe) 

 
(vzor zmluvných/obchodných podmienok v samostatnej prílohe) 
 

 
 

Ing. Ivan Seňko, konateľ spoločnosti 
 

 
 

Prílohy :  
Technická špecifikácia predmetu zákazky / PD a Výkaz výmer  
Zmluvné a obchodné podmienky (vzor zmluvy) 
 


