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KRYCÍ LIST

Uchádzač (názov a sídlo): Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7,949 II Nitra
IČO: 36546534

Platitel' DPH: ®-NlE (správne sa zakrúžkuje)

Návrh na plnenie kritéria "CENA":

Cena celkom za celý predmet obstarávnia

Predmet zákazky Cena celkom Sadzba DPH Výška DPH Cena celkom
bez DPH (Eur) (%) (Eur) s DPH (Eul")

"Rybinová dojáreň" 85694,00 20% 17138,80 102832,80

Dátum: 25.7.2013 .,.,

............................. ·········f·
Pečiatka a podpis uchádzaca

v



projektovanie, dodávky a montáž technologických
zariadení pre živočíšnu výrobu

Agromont Nitra, spol. s r. o.
Južná 7, 94901 Nitra

Tel.: +4213777 20 141-2,77 20 154, Fax: +4213777 20 538
www.agromontnitra.sk. e-mail: agromont@agromontnitra.sk

Roľnícka spoločnost' "Kyjov", s.r.o.
Kyjov 248
06548 Kyjov

V Nitre, 25.7.2013

Vec: Cenová ponuka

Na základe vzájomnej dohody Vám predkladáme cenovú ponuku na
dodávku a montáž dojacieho zariadenia BOl/Matic 2x6.

Ďakujeme za oslovenie.

Spozdravom .~.

Ing. Alexander Haulik
konatel' spoločnosti

Agromont Nitra, spol. s.r.o.

Príloha: cenová ponuka
referencie
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IČO: 36546534 DIČ: 2020153872 IČ DPH: SK2020153872
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka Č. 13129/N



Cenová ponuka na dodávku amontáž
dojacieho zariadenia BouMatic

Rybinová dojáreň 2x6 s elektronickými jednotkami "Touch Point"
a mliekomermi "SMART METER"

1. STOJISKÁ
Žiarovo zinkované rybinové stojiská 2 x 6 vrátane vstupných a výstupných bránok,
s nerezovou technologickou hranou pozdlž oboch pracovných hrán dojiča, s
automatickým ovládaním vstupných a výstupných bránok z ktoréhokol'vek miesta
v jame dojiča, pneumatický kompresor pre dojáreň 2x6.

2. SYSTÉM PODTLAKU
l ks ekologická vzduchová výveva "AIR STAR" BP 140 DSL s elektromotorom,
s dvomi tlmičmi hluku, s regulátorom otáčok vývevy /úspora 40% - 60% el. energie/
(max. výkon vývevy 3.600 l/min.). 1 ks 160 l zásobný tank, 1 ks podtlakový filter,
PVC rozvod v dimenzii 3" (od vývevy ku zásobnému tanku) v dimenzii 3" (od
zásobného tanku po odkal'ovače) v dimenzii 3" (pulzačné vetvy). 1 ks regulátor
podtlaku BouMatic, l ks poistný ventil pri výveve - mechanicky chrániaci Vaše
kravy pred akýmkol'vek náhodným zvýšením podtlaku nad 51 kPa.

3. SYSTÉM MLIEČNEHO POTRUBIA

Rozvod v 2 ks 2,5" nerezových trubkách. l ks 60 l hrubostenná nerezová zberná
nádoba s kvalitou opracovania systémom AAA, l ks trojfázové nerezové mliečne
čerpadlo s výkonom 1,5 kW 1 ks 2,5" nerezový mliečny filter zaručujúci kvalitu
a rýchlosťprietoku mlieka i dezinfekčného roztoku pre vel'ké dojárne.

4. DOJACIE STROJE

12 ks dojacích súprav skolektorom "BouMatic FLOSTAR MAX" (tangenciálny
vstup), nerezové ceckové púzdra, ceckové gumy pre všetkých 12 ks dojacích súprav
typu DK 1X; 12 ks mliečnych transparentných hadíc ID 0 16 mm, 12 ks
elektromagnetických asynchrónnych pulzátorov "BouMatic HI FLOW -
EVOLUTION" s maximálnou spol'ahlivosťou prevádzky, vrátane 3" PVC rozvodu
filtrovanej pulzácie, transparentné hadice 022 mm k mliekomerom.

5. SYSTÉM DEZINFEKCIE

l ks nerezové 2" sacie potrubie ku vetvám kališkom dezinfekcie, 2 ks nerezové 6/4"
potrubie kališkov dezinfekcie, 12 ks nerezových "šuplíkov" s kališkami. l ks
nerezové 6/4" potrubie pre vytvorenie umývacej vlny v mliečnom potrubí, l ks
vzduchový injektor "AIR CYCLON" pre nastavenie a vytvorenie kvalitnej umývacej
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vlny v mliečnom potrubí. l ks dezinfekčný automat " GUARDIAN II"
s plnoautomatickou funkciou. Dvojcestný pneumatický nerezový ventil
"DIVERTER" pre vytvorenie cirkulačného okruhu alebo pre odvod umývacieho
roztoku. Nerezová dezinfekčná vaňa.

6. SNÍMA CIA AUTOMATIKA (elektronické jednotky s mliekomermi)

12 ks automatických odpájačov dojacích strojov s elektronickou doskou "Touch
Point", zabezpečujúcou rýchle a šetrné dojenie s množstvom výnimočných funkcií,
(elektronické jednotky" Touch Point" spíňajú kritériá uvedené ako požadované
v predmete zákazky Vašich súťažných podkladov), 12 ks elektronických
prietokomerov mlieka "SMART METER" s meraním elektrickej vodivosti, 12 ks
nerezových 2" tlakových sťahovacích valcov s lankom. 12 ks nerezových
pomocných ramien polohujúcich dojaciu súpravu, 12 ks vzorkovačov mlieka pre
odber pomernej vzorky.

7. VÝPOČTovA TECHNIKA

Počítačová modulárna jednotka "SMART DAIRY CONTROLLER" s priamou
obojstrannou komunikáciou (dojáreň - počítač, počítač - dojáreň), prúdové zdroje
a transformácia, počítačová zostava PC (veža, monitor, klávesnica, tlačiareň, myš)
sftwr "HERDMETRIX ADVANCE", sftwr "WINDOWS", elektroinštalačný
materiál .. prepojovacie káble (výpočtová technika spíiia všetky kritériá uvedené
ako požadované v predmete zákazky Vašich sút'ažnyck podkladov).

8. IDENTIFľKAcIA KMV

BouMatic pracuje so systémom veľmi presnej identifikácie kráv" SMART ID ti, ktorý
bol patentovaný. Tento špeciálne vyvinutý sftwr identifikácie bol vyvinutý pre
zabezpečenie spoľahlivosti identifikácie veľkých stád a poskytuje bezkonkurenčnú
kvalitu zbierania údajov o Vašich kravách.

Systém obsahuje 2 ks identifikačné antény na vstupe do dojárne,2 ks identifikačnú
jednotku transformujúcu rádiový signál na číselný kód, 2 ks zvukový alarm
signalizujúci Vami prednastavené upozornenia, 4 ks pneumatické snimače ako
impulzné snímače štartu identifikácie" SMART ID ti, 2 ks prúdové zdroje a ostatný
elektroinštalačny materiál, sftwr "SMART ID" (identifikácia kráv spíňa všetky
kritériá uvedené ako požadované v predmete zákazky Vašich súťažných
podkladov) .

9. RESPONDÉRY

300 ks "ušný respondér - ISO" - respondér pre identifikáciu kráv

Cena za dodávku v bode 1-9. 75 294,- Eur
Montáž 10 400,- Eur
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Ceny sú stanovené bez DPH aje v nich zahrnutá doprava priamo na farmu.
Cena programu "HERDMETRIX" v sebe zahŕňa· bezplatnú dvojročnú podporu.

( Aktualizáciu nových funkcií, správ, poradenstvo, atď.)
Keďže sa jedná o kvalitný program vyššej triedy s množstvom výnimočných funkcií,
doporučuje sa každý rok aktualizovaťjeho verziu a predplatiť si tak aktuálne nové črty
programu a každoročné bezplatné poradenstvo.

Na uvedené dodávky poskytujeme záruku 24 mesiacov od vykonania montáže, resp.
30 mesiacov od termínu dodania.
Na vykonávanie pozáručného servisu sa zmluvne zaviažeme minimálne na dobu 15
rokov.
Dodávky všetkých komponentov obsiahnutých v cenovej ponuke realizuje firma

Agromont Nitra, spol. s r.o., Nitra, ktorá je priamym dovozcom technológií BouMatic
na Slovensku. Termín dodávky technológie je možný do 3 mesiacov od Vášho
záväzného vyjadrenia.
Montáž, záručný a pozáručný servis budú vykonávať vlastní pracovníci firmy
Agromont Nitra, spol. s r.o. (Predpokladaná štandardná montáž na daný rozsah
dodávky je 4 týždne.)

Servisná služba Vám je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku prostredníctvom
kvalitných 12 servisných pracovníkov firmy Agromont Nitra, spol. s r.o..
Centrálny sklad pre sortiment BouMatic je v Nitre. Pomocný sklad Čečejovce.
Môžeme Vás ubezpečiť, že sklad je zabezpečený dostatkom náhradných dielov
vychádzajúc už aj zo skutočnosti, že celkový počet inštalovaných dojární BouMatic na
Slovensku je ku koncu roku 2012 174 ks. (Priemerná veľkosť 2 x 10.)

Platobné podmienky: sú vecou osobných dojednaní.
Platnosť cenovej ponuky: do 31.12.2013.

Vprípade Vašich ďalších otázok sa na nás s dôverou obráťte.

Spozdravom

\ _,-----/ '"~V
Ing. Alexinder Haulik

konateľ spoločnosti
Agromont Nitra, spol. s.r.o.
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Kalkulácia ceny

"Rybinová dojáreň"

kompl.

10400,00 10400,00 12480,00

Rybinová dojáreň 2 x 6,
1. Doprava technologických zariadení,

Prevádzková skúška-zaško lenie obsluh
75294,00 75294,00 90352,80

2. Montáž kompl.
S olu Eur 85694,00 85694,00 102832,80

Dátum: 25.7.2013



Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

B. 4 NÁVRH ZMLUVY O DIELO

Zmluva o dielo č .
uzatvorená v zmysle zákona č.513/91 Zb. Obchodný zákonník.

Objednávateľ:

Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Tel:
Mail:
Osoba oprávnená jednať:

vo veciach zmluvy:
v technických veciach:

Zhotoviteľ:

Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
IČ DPH:
Tel:
Fax:

l. zmluvné strany:

ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KY JOV", s.r.o.
065 48 Kyjov 248
v OR OS Prešov, Odd. Sro., vl.č. 10265/P
Ing. Milan Semančík, konateľ
6620725026/1111, UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov
36446084
2020003469
0905612308
msemancik@slnet.sk

Ing. Milan Semančík
Ing. Milan Semančík

Agromont Nitra, spol. s r.o.
Južná 7,949 II Nitra
v OR OS Nitra, Odd. Sro., vl.č. 13129/N
Ing. Alexander Haulik
6618079029/1111, UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nitra
36546534
SK 2020153872
037/7720141-2
037/7720538

II. Základné údaje o diele

Predmet zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.7.2013 predloženej
v rámci verejného obstarávania (príloha č.I tejto zmluvy) a za podmienok v tejto zmluve uvedených
zrealizuje dielo "Rybinová dojáreň"

A. Technológia - podľa cenovej ponuky
B. Montáž technológie
C. Prevádzková skúška - zaškolenie obsluhy.
D. Doprava technologických zariadení

III. Termíny

l. Zhotoviteľ vykoná dodávku podľa bodu II. do 3 mesiacov od objednania.

IV. Cena za dodávku a montáž:

Cena za dodávku a montáž sa stanovuje dohodou. Ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú
bude zhotoviteľ účtovať v zmysle zákona č. 222/2004 v platnom znení.
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Podlimitná zákazka podľa zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Ceny sa stanovujú nasledovne:

l. Cena za dodávku podľa
bodu II. A. 75 294,- Eur

2. Cena za montáž podľa bodu II.B 10 400,- Eur

3. Cena celkom 85 694,- Eur

Prevádzková skúška - zaškolenie obsluhy a doprava technologických zariadení na farmu, podľa bodu n.c a
ILO zmluvy je zahrnutá v cene kompletnej dodávky

V. Ostatné dohodnutia:

Zmluvné strany sa dohodli:

l. Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov od dňa odovzdania technológie dojenia podľa bodu ll. A
zmluvy okrem rýchlo sa opotrebujúcich súčiastok (hadice, klinové remene a ostatné gumové časti, na
ktoré sa vzťahuje reklamácia v zmysle Obchodného Zákonníka).

2. Objednávateľ zabezpečí bezpečné uskladnenie technológie. Predmetná technológia bude do
úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa.

3. Konečnú faktúru za samotnú dodávku a montáž technológie podľa bodu ILA zhotoviteľ vystaví po
dodávke technológie a splatnosť faktúry bude do 60 dní od dátumu zdaniteľného plnenia.

4. Zhotoviteľ zabezpečí servis a dodávku náhradných dielov minimálne na 10 rokov po odovzdaní
dodávky s tým, že po uplynutí záručnej doby sa tieto práce budú vykonávať za úhradu.

5. V prípade "vis major - vyššia moc", ktorá nastane po podpísaní tejto zmluvy (zmena zákonov, DPH,
colných predpisov, omeškanie dodávky, atď.), je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín dodávky a upraviť
podmienky zhotovenia diela. Zhotoviteľ o týchto prípadných zmenách upovedomí objednávateľa do 14 dní
od termínu, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o prípadných zmenách, s čím objednávateľ súhlasí.

6. Zhotoviteľ súhlasí, aby oprávnení kontroiní zamestnanci vykonali kontrolu obchodných dokumentov vo
vzťahu k predmetu obstarania tejto zmluvy počas trvania realizácie projektu s PPA a počas 5-tich rokov po
skončení realizácie projektu.

Oprávnení kontroiní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SOPO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR,

Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov,

c)riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES
d) osoby prizvané kontroinými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými

predpismi.

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dI10m podpísania oboma zmluvnými stranami len v prípade
schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie
ŽoNFP na opatrenie 1.1 "Modernizácia fariem" a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
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Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu.

kontrolu obchodných

9. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné riešiť len po obojstrannej dohode a to formou písomných
dodatkov.

10. V ostatných nedohodnutých vzťahoch sa zmluvné strany riadia Obchodným Zákonníkom SR.

V Kyjove, dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Milan Semančík
konateľ,
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.

Ing. Alexander Haulik
konateľ,
Agromont Nitra, spol. s r.o.
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