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Identifikácia žiadateľa/prijímateľa : 

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 (IBAN) : SK51 0200 0000 0014 5011 5758 
Kontaktná osoba:  Ing. Marek Ferko 
Telefón:  +421  905358091 
E-mail:      sppferko@stonline.sk   
 
Lehota na predloženie ponúk uplynie : 16.4.2018 do 12:00 hod. 
 
Termín vyhodnocovania ponúk :    16.4.2018 o 15:00 hod. 
 
Miesto dodania / realizácie diela : 

1. Modernizácia technológie pozberovej linky na kŕmne obilie a sóju 
Objekt : Pozberová linka, Hlavná, Zemplínska Teplica  
Katastrálne územie : Zemplínska Teplica 
Parcela č. : 730/22 – 25  
Umiestnenie : Mimo zastavaného územie obce 
Zastavaná plocha  : 4 x 145 m 
Podlahová plocha : 580 m2 

2. Modernizácia technológie Obilného sila na kŕmne obilie 
Objekt : Obilné silo, Kollárova 455, Sečovce  
Katastrálne územie : Sečovce 
Parcela č. : 615 
Umiestnenie : Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Zastavaná plocha  : 578 m2 
Podlahová celková úžitková plocha : 600 m2 

 
 
Termín dodania/realizácie : 

Ukončenie :  najneskôr do 31.12.2020  
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Predmet zákazky : 
1. Modernizácia technológie pozberovej linky na kŕmne obilie a sóju  

1.1. Opis predmetu zákazky  
Demontáž nevyhovujúcich technológií, dodávka a montáž nového násypného koša 
vrátane reťazového dopravníka s elektroprevodovkou s plynule meniteľnou 
rýchlosťou, nového reťazového dopravníka o celkovej dĺžke 18 m, doplnenie 
spádových prvkov a prepojení dopravných ciest, elektroinštalácia a ovládanie, 
napojenie na existujúce technológie.  

1.2. Parametre tovaru/služby : uvedená v prílohe Technická špecifikácia predmetu 
zákazky;  

1.3. Rozpočet stavby : - - - 
1.4. Poznámky a upresnenia : - - -  
1.5. Merná jednotka : komplet 
1.6. Množstvo : 1 (jeden celok v určenej výbave a technickej špecifikácii) 

2. Modernizácia technológie Obilného sila na kŕmne obilie  
2.1. Opis predmetu zákazky  

Demontáž nevyhovujúcich technológií, dodávka a montáž nových príjmových 
závitovkových dopravníkov a následného reťazového dopravníka; výmena 
dopravného pásu, naberákov a elektroprevodoviek na kapsových dopravníkoch; 
doplnenie spádových prvkov a prepojení dopravných ciest; elektroinštalácia 
dopravných ciest slúžiacich pre plnenie a vyskladnenie sýpky  

2.2. Parametre tovaru/služby :  
uvedená v prílohe Technická špecifikácia predmetu zákazky;  

2.3. Rozpočet stavby : - - -  
2.4. Poznámky a upresnenia : - - -  
2.5. Merná jednotka : komplet 
2.6. Množstvo : 1 (jeden celok v určenej výbave a technickej špecifikácii) 

 
Predpokladaná hodnota zákazky :  
 
 PHZ = 149 920,77 EUR 
 
 Určená na základe rozpočtu odborne spôsobilej osoby / cenovej ponuky dodávateľa  

oprávneného dodávať predmet zákazky 
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Kritériá hodnotenia a spôsob ich uplatnenia : 
Hodnotiace kritériá : 
1. Celková cena za predmet zákazky bez DPH v EUR 

(Celková cena spolu za obidve časti zákazky) 

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 kúpe tovaru/tovaru s montážou/dielo (v samostatnej 

prílohe) 
Na každú časť súťaže bude uzavretá samostatná zmluva. 
(vzor zmluvných/obchodných podmienok v samostatnej prílohe) 
 

 
 

Ing. Ivan Seňko, konateľ spoločnosti 
 

 
 

Prílohy :  
Technická špecifikácia predmetu zákazky  
Zmluvné a obchodné podmienky (vzor zmluvy) 
 


