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OVOZELA, družstvo 
Pražská 11, 811 04 Bratislava 

 

vyhlasuje 

V Ý Z V U  

na predloženie ponuky v prieskume trhu  
 
 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Optimalizátor skleníkovej klímy 
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I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: OVOZELA, družstvo  

Sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava 

IČO: 47 257 971 

web: www.ovozela.sk 

 

Kontaktná adresa: PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. 

 Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Róbert Janík 

Tel: +421 2 54653904 

e-mail: tender@p-m.sk 

  

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2 PREDMET SÚŤAŽE 

2.1 Názov predmetu zákazky:  

Optimalizátor skleníkovej klímy 

2.2 Opis predmetu zákazky:  

2.2.1 Podrobná špecifikácia: 

Podľa Prílohy č. 3 

2.2.2 Spoločný slovník obstarávania CPV:  

 
44115100-0 Potrubia 
42122000-0 Čerpadlá 
42912300-5 Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie vody 
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 

 

2.2.3 Termín dodania: do 16 týždňov odo dňa podpísania zmluvy. 

2.2.4 Miesto dodania: MPconnect s.r.o., Farma Bruty, 943 55 Bruty 601 

2.2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 42 756,97 EUR bez DPH. 

3 OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY PLNENIA 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude podpísaná zmluva na dodanie predmetu zákazky v zmysle 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“).  

3.2 Predmet súťaže bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaná 
z verejných prostriedkov (Organizácia výrobcov – sektor ovocia a zeleniny). Úhrada za predmet zákazky 
bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. 

4 PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

4.1.1 uchádzač nebol (ani on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 
dozorného orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný 
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čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe,  

4.1.2 uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4.1.3 uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  

4.1.4 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 

4.1.5 uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

4.1.6 uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

4.1.7 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

4.1.8 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 

5 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

5.1 Nevykonáva sa, resp. je možné po telefonickej dohode zabezpečiť na vyžiadanie uchádzača. 

6 OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom (oskenované doklady) bude obsahovať: 

6.1.1. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle článku 4 tejto výzvy:  

6.1.2.1 Podmienky uvedené v bodoch 4.1.1 až 4.1.8 (s výnimkou bodu 4.1.5.) uchádzač 
preukáže predložením Čestného vyhlásenia o splnení podmienok účasti týkajúcich 
sa osobného postavenia. Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
výzvy. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými konať 
v mene uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na tieto úkony. Ak ponuku predkladá 
skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen 
skupiny samostatne. 

6.1.2.2 Podmienku uvedenú v bode 4.1.5. o oprávnení podnikať v oblasti súvisiacej s plnením 
predmetu zmluvy, uchádzač preukáže aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. 
Týmto dokladom je napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, 
iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. 

6.1.2. Podpísaný Formulár pre prieskum trhu podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorýmusí byť podpísaný 
osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na tieto 
úkony. 

6.1.3. technický list/špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, ktoré mieni uchádzač dodať. 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnomocnený zástupca skupiny uchádzačov predloží: 

 
46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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6.2.1 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny uchádzačov. 

6.2.2 Plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
uchádzačov. 

6.3 Predloženie ponuky 

6.3.1 Uchádzač predloženým svojej ponuky vyhlasuje, že: 

 súhlasí s podmienkami súťaže na predmet zákazky „Optimalizátor skleníkovej klímy“, ktoré 
určil verejný obstarávateľ, OVOZELA, družstvo, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, vo 
výzve na predkladanie ponúk,  

 všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, a 

 predkladá iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku. 

7 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

7.1 Uchádzač doručí ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: rjanik@p-m.sk .  

Do predmetu správy uvedie: „Optimalizátor skleníkovej klímy – NEOTVÁRAŤ“. 

7.2 Lehota na predkladanie ponúk je do 15.07.2020 do 12:00 hod. 

7.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2020. 

8 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné. 

8.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

8.2.1 obsahujú doklady/ náležitosti uvedené v článku 6 tejto výzvy,  

8.2.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v tejto výzve. 

8.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

9 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.2 a 8.3, budú 
vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 9.2 a Prílohe č. 2 tejto výzvy.  

9.2 Kritérium na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena v Eur bez DPH. 

9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.4 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 
súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 
obstarávateľa. 

10 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

10.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

10.3 Uchádzač predložením ponuky zároveň vyhlasuje, že súhlasí, že obstarávateľ bude spracúvať jeho 
osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre účely plnenia tejto Výzvy. 
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II PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 ČESTNÉ VYHLÁSENIA 
 

Obchodné meno: 
 

sídlo/miesto podnikania: 
 

IČO: 
 

 

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača vyhlasujem, že: 

 

o ako uchádzač som nebol (ja, ani štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný 
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný 
čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

o ako uchádzač nemám evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

o ako uchádzač nemám evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu,  

o ako uchádzač nebol na môj majetok vyhlásený konkurz, nie som v reštrukturalizácii, nie som v likvidácii, 
ani nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 

o ako uchádzač nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

o ako uchádzač som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

o ako uchádzač som sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Ako 
uchádzač som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených 
v tomto vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, prepadnutie zábezpeky v prípade, že je 
požadovaná), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

V......................... dňa............... ................................................ 
meno a priezvisko, funkcia podpis 

 
46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 
46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny uchádzačov* 

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „Optimalizátor skleníkovej klímy“, ktorú vyhlásil 
verejný obstarávateľ, OVOZELA, družstvo, so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, predkladáme 
spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

Člen 1: Člen 2: 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 

Názov uchádzača 

Adresa uchádzača 

IČO uchádzača 
 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, 
aby Zmluva bola uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a splnomocneným zástupcom skupiny 
uchádzačov, ktorým je   ........................................................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle výzvy (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému 
obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

V......................... dňa............... 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 
  

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 

*Ak nevytvárate skupinu uchádzačov, tento doklad nepredkladáte. 
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PRÍLOHA 2 SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo súťaže 
vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Cena spolu za predmet 
zákazky v EUR bez DPH. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH. Poradie 
ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač ponúkanú cenu uvedie do Formulára pre prieskum trhu, ktorý je súčasťou  tejto výzvy. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

 Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

 Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou. 
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Formulár pre prieskum trhu – Cenová ponuka 

Názov súťaže:  „Optimalizátor skleníkovej klímy“ 

Obchodné meno 
uchádzača: 

 
IČO: 

IČ DPH 
 Kontaktná osoba:  

Adresa sídla uchádzača:  IBAN:  
Tel: 

Email: 
 

 

Základná špecifikácia  
Merná 

jednotka 
Počet jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

Cena celkom 
bez DPH v EUR 

Výška DPH 
v EUR 

Cena celkom s 
DPH v EUR 

 
Filter 10 m3/hod ks 1   0,00 0,00 0,00 

 

Vysokotlakové čerpadlo 100 l/min s 
frekvenčným meničom, 22 kw, 70 – 100bar 

ks 1   0,00 0,00 0,00 

 

Riadiaca jednotka čerpadla kpt 1   0,00 0,00 0,00 

 
Nerezové vedenie s tryskami  
vyprázdňovacími ventilmi (solenoid) 100bar 

kpt 1   0,00 0,00 0,00 

 
Inštalačný materiál (nerez) pre zavesenie 
distr. vedenia 

kpt 1   0,00 0,00 0,00 

 

Inštalácia, školenie,  doprava ks 1   0,00 0,00 0,00 

  

Celková cena za dodanie predmetu zákazky: 0,00 0,00 0,00 
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Príloha č. 3 špecifikácia predmetu zákazky 

Optimalizátor skleníkovej klímy 
 

Miesto realizácie:  MPconnect s.r.o., Farma Bruty, 943 55 Bruty 601 

 

Optimalizátor skleníkovej klímy:  

Mechanické rozprašovanie vodnej hmly pod vysokým tlakom 70 - 80 bar cez nerezové trysky s otvorom 250 
micron a výkonom 6,06 Liter/hod/tryska.  

Distribuovaná vodná hmla má byť veľmi jemná, má sa odparovať až na 99% bez stopy mokrosti. Hlavnou 
súčasťou systému má byť centrálna jednotka riadená mikroprocesorom so zabudovanou riadiacou 
jednotkou a s frekvenčným meničom. Ovládanie systému má byť jednoduché a komfortné.  

Zariadenie má byť vybavené s prvkami na bezpečný chod samotného čerpadla i celého zvhlčovacieho 
systému, ako napríklad ochrana proti suchému chodu, nízkemu- vysokému tlaku, nízkemu- vysokému 
prietoku vody. Nastavenie a ovládanie čerpadla má byť dostupné aj z diaľky napr. cez Lan pripojenie. 

 

Požadovaný návrh zostavy systému pre skleník (125 metrov x 112 metrov): 

Filter 10 m3/hod  1 ks 

Poznámka: Prívod vody a elektriny na miesto umiestnenia technológie zabezpečí objednávateľ 

Vysokotlakové čerpadlo 100 l/min s frekvenčným meničom, 22 kw, 70 – 100bar 1 ks 

Riadiaca jednotka čerpadla 1 kpt 

Riadiaca jednotka čerpadla( snímač, rozv. Skriňa,..) 1 ks  

Riadiaci modul EDDY 5 komplet 1 ks 

Nerezové vedenie s tryskami  vyprázdňovacími ventilmi (solenoid) 100bar 1 kpt 

Nerez trubka, predpripravená, 10mm - dľžka 100cm  56 ks  

Nerez trubka, predpripravená, 10mm - dľžka 400cm  420 ks  

10mm držiak pre 2 trysky - nikkel 180°  476 ks  

Tryska 0,25 mm nerez anti drip  840 ks  

Tryska 0,30 mm nerez anti-drip 10/24  112 ks  

10mm koncovka  14 ks  

1/2" BSP konektor pre 10mm trubku  14 ks  

1/2" HP hadica hydraulicka 18,6*13 koncovky SS  14 m  

70bar vyprázdňovací solenoid NC 230v 1/4"  3 ks  

70bar vyprázdňovací solenoid NC 230v 1/2"  1 ks  

10mm T-kus SS  3 ks  

1/4´´ konektor pre 10mm trubku NPT SS  3 ks  

Nerez trubka, predpripravená, 10mm - dľžka 10cm  3 ks  

3/8" nylon trubka - kotúč  40 m  

25x1.5x6000 MM SS 304 nerez trubka  22 ks  

25 mm spojka na nerezové potrubie  21 ks  

T-kus 25mm na 1/2" pre HP hadicu  13 ks  
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1/2´´ BSP male konektor pre 25mm trubku  1 ks  

L-kus pre 25mm trubku  3 ks  

1" HP hydraulická hadica 32,6*25  1 ks  

1" male BSP konektor pre 25mm  1 ks 

Inštalačný materiál (nerez) pre zavesenie distr. vedenia 1 kpt 

Nerez závesný diel na 10mm trubku  952 ks  

Clips na lanko  56 ks  

Šponovák na lanko 3mm  14 ks  

kábel 2x1 CYSY  130 m  

00088 Kábel UTP na sondu  100 m  

LMC bracket pre 25mm trubku  30 ks  

Nerez lanko 3mm  1 750 m  

Nerez závesný diel na 10mm držiak dvojitých trysiek  476 ks 

Inštalácia, školenie,  doprava 1 ks 

 

Profesie k dispozícii: 

Prívod vody – 1 x Prípojka studňovej vody min. kapacitou: 5,5 m3/hod, tlak min 3 bar 

Prívod elektriny – 1 x Elektrická zásuvka 400V( Istenie pre 22 kW čerpadlo 

 

 

Ilustračný obrázok: inštalácia, technologickej 
časti zvhlčovacieho zariadenia a úpravňa vody 

 

 

 

Ilustračný obrázok: inštalácia - distribučná časť 

 

 

 

Poznámka:  

Pokiaľ zo špecifikácie predmetu vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, 
obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo 
vyšších parametrov, ako je uvedené v špecifikácii predmetu. 

 


