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Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

"Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka a montáž technológie
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Príjem s čističkou a sušičkou - PPD Prašice
PPD Prašice, Velké Bedzany

datum:
číslo zakázky:

3.10.2013
2013-43

Pozice Popis Typ Výk.lVel. Príkon kW Cena EUR Poznámka
Dodávka technologie

l Pŕljmový redler SKANDIA s kolenemtôú"), d= 15,8 m KTIG 40/40 120 t/h 15,0 14543 EUR 13,5 m príjm. část
2 Zahnutý (45°) dopravník SKAND IA, d=8,4 m KTffiU 40/33 120 t/h 5,5 8393 EUR koleno 45°
3 Elevátor SKANDlA, v= 14,25 m, tloušťka plechu t=2 mm SEI 50/23 120 t/h 9,2 II 810 EUR olejiodoIná kurta
4 Čistička BÚHLER TAS 204-A4 160/120/80 - 68306 EUR

Rozhmovací šnek - - 0,75 v cene poz.4
Pohon sít - - 3,0 v cene poz.4
Odtahový ventilátor - - 22,0 v cene poz.4

5 Elevátor SKANDIA, v=20,25 m, tloušťka plechu t=2 mm SEI 50/23 120 t/h 11,0 14602 EUR olejiodolná kurta
6 Akumulační silo BROCK, 0 8,2 m, v= 14,5 m 58-27410 519 m3 27916EUR

Provétrávání akumulačního sila - perforované kruhové vedení, spoj.materiál, ventiilátor 2,2 7455EUR
7 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=4,5 m, v= 16,5 m T40 40 t/h 5,5 9025 EUR koleno 90°
8 Sušička STELA MDB-XN 1/7 S 26,9/21,5/8,4 55,0 136010 EUR
9 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,0 m, v=15,5 m T 40 40 t/h 5,5 7663 EUR koleno 90°
16 Reverzní redler SKANDlA, d=9,0 m, KTIF 40/33 120 t/h 3,0 6051 EUR
17 Reverzní redler SKANDIA, d=13,0 m, bezezbytkový KTIF 40/33 120 t/h 4,0 13 038 EUR 4x el.hradítko
19 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,9 m, v=12,5 m T20 25 t/h 4,0 6347 EUR
20 Žlabový šnekový dopravník, d=14,0 m DŠ 200 10 t/h 3,0 3795 EUR
21 Žlabový šnekový dopravník, d=9,8 m DŠ 200 10 t/h 3,0 2644 EUR
22 Prachová komora + velín - - - investor

Celkem EUR 151,7 337598EUR

Montáže mechanické a OK
Mechanická montáž dopravníkú 13708 EUR
Mechanická montáž akumulačního sila BROCK 38838 EUR
Mechanická montáž sušičky STELA 13486 EUR
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Instalace čističek BOHLER, VZT potrubí, cyklonu, filtru a ventilátorú 3250 EUR
Podstavec pod čističku, v=4,0 m, včetnč zastrešení 4270 EUR
Pŕijmový koš s pŕejezdným roštem 4,4x13,5 m, OK koše 42080 EUR vč.montáže

10 Vyrovnávací zásobník, 4x2 m, v=9,5 m, 53 m3
, vč.konstrukce na podéru lávky 10923 EUR

18 4x Expediční zásobník, 4x4 m, v=8,2 m, 4x 42 m 3 33840 EUR vč.montáže
Hala príjmu a expedičních zásobníku, 18,7 x 9,65 x 9,0 m, prújezdná výška 9 m, bez vrat 39620 EUR vč.montáže
Pomocné OK, 5x podesta k elevátorové hlave, žebŕíky, podpéry dopravníkú 7740 EUR
Svodové potrubí 0250 mm, 38 m, 4x el. 2-klapka, potrubí 0219 mm, 8 m, Ix el. 2-klapka II 771 EUR
Celkern 219527 EUR

Elektro I
Elektroinstalace sušičky, vč.materiálu, VRZ, zaškolení, zprovoznéní 12185 EUR
Hlavní rozvadéč technologie, frekvenční ménič na pŕíjmovém redleru, elektroinstalace velínu, snímá
hladiny v zásobnících SILOMAX, elektroinstalace linky, svítidla, zásuvkové skŕíné, deblokační skŕín
prúrnyslový počítač PLC, vstupné-výstupní karty, opakovač, HW a SW, projekt, revize, návod na
obsluhu, zprovoznéní, zaškolení obsluhy, zkušební provoz, revize 43488 EUR
Celkern I 55673 EUR

Ostatní I
Doprava technologie (SKANDIA, JE-MA, BOHLER, STELA, ocelové kce) 7674 EUR
Projekt spodní stavby investor
Inženýring O EUR
Celkern 7674 EUR

Základttrcena části dodávkyrBiez DPH .v1iEUR iio 472EUR*'
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Zmluva o dielo Č. uzatvorená podl'a § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ

Zastúpený

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
IČDPH
DIČ
Spoločnosť

Objednávateľ

Zastúpená
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných

vo veciach technických

Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
IČDPH
DRČ

Článok l
Zmluvné strany

Pawlica s.r.o.

: Ing. Petr Pawlica

Ing. Michal Jankovič
: Československá obchodní banka, a.s.

481395823/0300
25683292
CZ25683292
CZ25683292

je zapísaná u Mestského soudu v Praze,oddíl C,vložka 60875

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
Májová 65,95621 Jacovce

: Ing. JozefUrminský, predseda družstva,
Ing. Peter Čaniga, člen predstaventva

: Ing. Peter Čaniga,

: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Topoľčany
: 6607414039/1111
: OO 205 575

SK2020419225
: 2020419225

Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, v oddieli Dr, vložka č.
11IN

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:
"Výstavba a modernizácia skladovacích kapacít pre výrobu kŕmnych zmesí" - dodávka
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a montáž technológie nachádzajúce sa v k. ú. Vel'ké Bedzany, okres Topoľčany,
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie spracovanej architektonickou kanceláriou
Záhorská, so sídlom Bratislavská 80, 921 01 Piešťany vypracovanej generálnym
projektantom Ing. Zuzana Záhorská, cenovej špecifikácie vo forme položkovitého
rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č.l tejto zmluvy, a dodať všetky s tým súvisiace doklady,
týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality

2.2. Podkladom pre zhotovenie diela je:
a) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (príloha č. 2)
b) cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa ( príloha č. 1)

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom pre technologickú
a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi
a nariadeniami, ako aj požiamymi a bezpečnostnými predpismi a touto zmluvou.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho
odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa článku IX. tejto
zmluvy.

2.4.0bjednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s projektom technológie vykonané dielo bez
vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.5. Zmeny obsahu či rozsahu dohodnutého predmetu plnenia musia byť objednávateľom
vopred písomne odsúhlasené podľa ustanovenia čl. IV bod 4.4. tejto zmluvy. V opačnom
prípade zhotoviteľ po realizácii týchto prác nemá žiadny nárok na zvýšenie zmluvne
dohodnutej ceny.

Článok III
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 25 týždňov od odovzdania spodnej stavby
pod technológie.

3.2. Objednávateľ odovzdá dielo formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o
odovzdaní a prevzatí diela v deň začatia realizácie diela.

3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela,
a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Článku III bod.
3.1.

Článok IV
Cena diela

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v Článku II. tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a
vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena pevná vo výške:
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..... 620472 ,- Eur Slovom: ..šestsetdvacettisícčtyfistasedmdesátdva Eur

4.2. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov
v čase vystavenia faktúry. V súčasnosti je to 20 %.

4.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady na kvalitné zhotovenie
predmetu diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, t. j. najmä, ale nie výlučne,
dopravné náklady, náklady na energie (elektrina), vrátane potrebných staveniskových
rozvodov, náklady na poistenie prác zhotoviteľa, náklady na záruky, ako aj náklady
vyplývajúce z dohodnutých platobných podmienok, projekt skutkového prevedenia
(zakreslením zmien do projektu pre stavebné povolenie), atesty a certifikáty, všetky
príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, poplatky za skládky, na pracovné
lešenie, plošiny, prípadne nevyhnutné zdvíhacie mechanizmy a ich montáž.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce, požadované objednávateľom nad zmluvne
dohodnutý rozsah a prípadné vecné, kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v realizácii
plnenia (obmedzenie, rozšírenie predmetu plnenia, zmena projektu), ktorých potreba
realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác, budú považované za naviac
práce, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať. Tieto práce budú
upravené v písomnom dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny
plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Dodatok k zmluve sa
nevyžaduje v prípade potvrdenej zmeny postupom uvedeným v článku VI. bod 6.10. Pre
oceňovanie naviac prác ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné
jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (príloha č. 1
tejto zmluvy). V prípade výskytu naviac prác nezahrnutých v cenovej špecifikácii prác
a dodávok zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný tieto "naviac práce" na požiadanie
objednávateľa zrealizovať. Cena týchto "naviac prác" bude určená na základe dohody
zmluvných strán. Objednávateľ má právo na odpočet nerealizovaných prác z ceny diela aj
v prípade, ak o tom nebude vyhotovený písomný dodatok k tejto zmluve.

4.6. Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu bez písomného príkazu na zmenu od zástupcu
objednávateľa.

Článok V
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi svoje plnenia na základe vystavených
faktúr doložených súpisom skutočne vykonaných prác za bežný kalendárny mesiac. Súpis
vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom. Zhotoviteľ bude
predkladať objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác do 3. dňa nasledujúceho
mesiaca. Objednávateľ sa k predloženému súpisu vyjadrí do 7 pracovných dní.

5.2. Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:
-čiastkovými faktúrami
- záverečnou faktúrou
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a) Čiastkovými faktúrami, ktoré budú vystavené 1 x mesačne Podkladom pre ich
vystavenie bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom odsúhlasený súpis
vykonaných prác, resp. zabudovanej technológie (podľa bodu 5.1.) odovzdaný po
ukončení každého mesiaca. Úhrada faktúry sa považuje za uskutočnenú pripísaním na
bankový účet zhotoviteľa.
Hodnotu faktúry uhradí objednávateľ v lehote splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela
objednávateľom.

b) Záverečnou faktúrou, ktorá bude vystavená do 14 dní od protokolámeho odovzdania
diela podľa čl. IX tejto zmluvy, ktorej prílohou bude vyúčtovanie celého rozsahu prác
podľa predmetu diela (čl. II tejto zmluvy), všetkých naviac prác. Splatnosť záverečnej
faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.3. V prípade meškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči
harmonogramu prác (prípadne termínu ukončenia) o viac ako 14 dní, alebo nekvalitného
prevedenia prác, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť príslušnú čiastkovú alebo
záverečnú faktúru a splatnost' vystavených faktúr sa predlži o dobu meškania
zhotoviteľa. Posun úhrad faktúr nepodlieha žiadnym nárokom voči objednávateľovi za
omeškanie úhrady počas tohto obdobia.

5.4. Faktúra bude obsahovať:

a) označenie faktúra a jej číslo
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra

zaslaná, IČO, DIČ a IČ DPH, zhotovitel'a aj objednávatel'a.
c) číslo zmluvy a označenie časti diela
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota jej splatnosti
:t) výšku faktúrovanej čiastky
g) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
h) náležitosti pre účely dane pridanej hodnoty (najmä deň dodania)
i) pečiatku a podpis vystavovateľa

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4. tohto článku je
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5.6. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom
rozsahu.

Článok VI.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupôsobenie objednávatel'a.

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko (pracovisko) v termíne do
3 dní od odovzdania spodnej stavby pod technológiu. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať
nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku len vtedy, keď zabraňujúce
okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.
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6.2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť
pre svojich pracovníkov absolvovanie školenia z požiarnej ochrany a BOZ platných
vSR.

6.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy fotokópie
dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópie živnostenského
listu a osvedčenie oprávňujúce zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri
realizácii diela.

6.4. Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi
odovzdať dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.

6.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých komunikáciách
určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty,
ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác, na vlastné náklady. Ak: zhotoviteľ nesplní túto
svoju povinnosť, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo
pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, a nie je viazaný jednotkovými cenami za
podobnú činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác
a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy
ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok.

6.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov.

6.7. Miesta napojenia na odber elektrickej energie a vody pre účely stavby urci
zhotoviteľovi objednávateľ. Prívod elektrickej energie a vody na stavenisko si
zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

6.8. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) o prácach
a dodávkach, ktoré vykonáva, montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky
rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie zmluvných prác. Zápisy v denníku
zhotoviteľa majú len informatívny a evidenčný charakter a sami o sebe nezakladajú
práva a povinnosti zmluvných strán (s výnimkami uvedenými v tejto zmluve).
Objednávateľ je povinný denne sledovať obsah montážneho denníka. Zodpovedný
zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný
zoznam najneskôr nasledujúci deň na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo
zodpovednosti za vady. V priebehu pracovného času musí byť montážny denník na
pracovisku trvalo prístupný.
Do montážneho denníka môžu robiť záznamy:
al poverený pracovník zhotoviteľa
bl technický dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupcovia
cl projektant, prípadne zástupca projektanta stavby.

6.9. Technický dozor objednávateľa v montážnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne
nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak: tak
neurobí najneskôr do S-tich dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to,
že s obsahom záznamu súhlasí.

S.strana



6.10. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou montážneho denníka zmeny,
ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela, prípadne zmenu
rozsahu prác.

6.11. Objednávateľ menuje za technický dozor počas zhotovovania diela svojich
pracovníkov: Ing. Peter Čaniga, Marián Cikatricis.

6.12. Zhotoviteľ poveruje pre styk so zástupcami objednávateľa počas zhotovovania diela
svojho pracovníka: ..Ing. Michala Jankoviče .

6.13. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa. Ak má
zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v projekte alebo k spôsobu ich
vykonávania alebo k pokynom objednávateľa, musí tieto bez meškania písomne
oznámiť objednávateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie
zmluvy. výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude
zhotoviteľ uplatňovať písomne a vopred v predstihu najmenej 3 pracovných dní
a v prípade zložitých vecí v predstihu najmenej 5 dní.

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akokoľvek spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii
diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo nahradí
spôsobenú škodu formou odpočtu v záverečnej faktúre.

6.15. Použité materiály musia spÍňať požiadavky Stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
v platnom znení, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike.

6.16. Zhotoviteľom použité materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také
náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti diela a bežnej údržbe spÍňali okrem
platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom
stavby.

6.17. Zhotoviteľ moze pri zhotovení diela nasadiť len personál, ktorý má požadovanú
kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a
v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými strojmi a zariadeniami.

6.18. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva
zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonané jeho zamestnancami. Zhotoviteľ sa
zaväzuje, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu
škody v plnej výške.

6.19. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie
platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v SR.
Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia.

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých
materiálov, ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré
nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

6.strana



6.21. Technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak
zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

6.22. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné
pomôcky v súlade s predpismi BOZP.

6.23. Zhotoviteľ predloží technickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam
pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii diela a zaväzuje sa, že uvedení
pracovníci budú rešpektovať pokyny strážnej služby resp. technického dozoru
objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby, resp technického dozoru
objednávateľa má technický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným
pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

6.24. Technický dozor objednávateľa má právo kedykoľvek na pracovisku v pracovnej dobe i
mimo nej vyzvať pracovníkov k vykonaniu dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu.
V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a
trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho
má objednávateľ právo u zhotoviteľa uplatniť si jednorázovú pokutu vo výške
100,- Eur za každý pozitívny výsledok dychovej skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa
dychovej skúške.

6.25. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou
diela. Zhotoviteľ si taktiež zabezpečí poistenie svojich prác, činnosti a materiálov,
strojov a zariadení na stavbe.
Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti,
ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou alebo iným
poškodením jeho majetku (na stavenisku) znáša v plnej výške.

6.26.Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú suť, odpadky a obalový materiál okamžite
odstrániť - za čo nebudú požadované žiadne náklady naviac. Ak by zhotoviteľ
neodstraňoval odpadový materiál má objednávateľ právo odpadový materiál nechať
odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa a bez ohľadu na cenu za podobnú
činnosť.

6.27. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom podľa článku IX. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ, po
písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci nachádzajúce sa na stavenisku
nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.

Článok VII.
Zmluvné pokuty

7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je
objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za predmet
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zmluvy uvedenej v čl. IV. bod 4.1 za každý začatý deň omeškania, ktorá bude splatná do
30 dní od jej doručenia zhotoviteľovi.

7.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o
odovzdaní a prevzatí diela, v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške ... lOO,- ..... Eur za každú vadu a každý začatý deň omeškania
až do ich riadneho odstránenia.

7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle
Čl. IX, bod 9.10 v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie
objednávateľa, alebo v inej dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške .... lOO,-- ..-Eur za každý deň omeškania.

Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne alebo jeho omeškanie
sa neodôvodnenie predlži, je objednávateľ oprávnený zabezpečit' odstránenie vád treťou
osobou, na náklady zhotoviteľa.

7.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek
druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky po lehote splatnosti za každý deň
omeškania, ktorá bude splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na
náhradu škody.

7.6. Zmluvné pokuty, ako aj nároky na náhradu škody, ktoré vzniknú do dňa vystavenia
záverečnej faktúry, budú vysporiadané v záverečnej faktúre.

7.7. Obe zmluvné strany sa dohodli, pri zmarení vykonania diela (t.j. omeškaný nástup viac
ako 2 týždne od odovzdania spodnej stavby pod technológiu) zhotoviteľ uhradí zmluvnú
pokutu za zmarenie diela objednávateľovi vo výške 500 tis. eur, ktorá bude splatná do
30 dní odjej doručenia objednávateľom zhotoviteľovi.

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za
primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené
touto zmluvou sa nevzťahuje ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy
o dielo z nasledovných dôvodov, ležiacich na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za
podstatné porušenie zmluvy:

a) Ak zhotoviteľ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom o viac ako 14 dní a ani
v primerane mu poskytnutej lehote nevykoná nápravu.

b) Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom
upozornení nedôjde k zvýšeniu kvality prevádzaných prác.
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c) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa.

8.2. Zhotoviteľ v prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy, v zmysle bodu 8.1. tohto
článku je povinný vrátiť objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť
škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predlžením lehoty realizácie
stavby, spôsobené odstúpením od zmluvy.

8.3. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1., objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa náhradu
škody a preukázateľné zvýšené náklady vo výške 500 tis. Eur.
Náhrada škody a preukázateľné zvýšené náklady budú vysporiadané v záverečnej faktúre.

8.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady svojich výkonov z viny
objednávateľa viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Článok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá najneskôr do 7 dní písomnou
pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program
odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať
tieto doklady:
- 1 x dokumentáciu zo zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác do

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
- atesty a certifikáty platné v SR, záručné listy prislúchajúce k dielu, osvedčenia o

skúškach použitých materiálov, a iné zápisy a doklady realizovaných prác
- prevádzkový predpis, návod na obsluhu a potvrdenie o pre školení a zaučení

pracovníkov objednávateľa.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
- základné údaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- súpis zistených vád a nedorobkov
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov
- zoznam odovzdaných dokladov
- prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- dlžku trvania záručnej lehoty
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko
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9.6.Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zapis, v ktorom uvedie
dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo
prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o
dielo.

9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 24 mesiacov na dodávku
technológie a 60 mesiacov na realizované oceľové konštrukcie a montážne práce
a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

9.8. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe,
inak tieto práva zanikajú. Doba od reklamovania vady až do vykonania opravy sa do
záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje nová
záručná doba na 24 alebo 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.

9.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdaní diela (skryté vady).
V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne
predloží dôkazné prostriedky a požadovaný termín jej odstránenia.

9.10. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je
zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne do 24 hodín.

9.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov,
určených mu k spracovaniu objednávateľom, ak na túto skutočnosť objednávateľa
písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval.

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti určené právnymi predpismi a
ustanoveniami STN.

9.13. Realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním
a zaplatením príslušných faktúr. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba
zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ
naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Článok X
Právne predpisy

10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa
dohodli, že táto zmluvy sa riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976
Zb., v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č.
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich
predpisov.
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Článok Xl
Záverečné ustanovenia

11.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len
písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve podpísanými oboma
zmluvnými stranami, s výnimkami, kde to táto zmluva výslovne pripúšťa. Návrhy
dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Zmluvné
strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne.
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu
plnenia, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, nárokov
objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na vrátenie
preplatkov zaplatených zhotoviteľovi ako i ustanovenia zostávajú v platnosti aj
v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

11.2. Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže
ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať o rozhodnutie príslušný súd. Pred podaním
na súd môže ktorákoľvek zo strán vyzvať odborného znalca danej oblasti o
vypracovanie posudku.

11.3. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán
oznámi písomne túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
Objednávateľ je oprávnený zmeniť osoby vykonávajúce technický dozor na stavbe
a takúto zmenu je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi.

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude
objednávateľ alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú
predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný
účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu
byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa
nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

11.5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi
pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom
alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi
a zhotoviteľ k tomu dáva týmto súhlas.

11.6. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy, vrátane
postúpenia pohľadávky, vzniknutej podľa tejto zmluvy, na tretiu osobu len
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

11.7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo zmluvných strán
riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto zakladajú právomoc súdov
Slovenskej republiky. Vecná príslušnosť je daná príslušnými ustanoveniami
slovenských právnych predpisov. Miestne príslušný je súd v sídle objednávateľa.

11.8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich
dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

l l. strana



11.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda až po schválení ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, výzva č.
2013/PRV/30 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 "Pridávanie hodnoty do
poľnohospodárskych produktov" a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v
ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci,
ktorým je objednávateľ.

11.10. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2
vyhotovenia zhotoviteľ.

11.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha Č. l - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa / položkovitý rozpočet!
Príloha Č. 2 - Projektová dokumentácia

V Praze dne 3.10.2013

Zhotovit~':
Ing. Petr Pawlica, jednatel

Objednávateľ
Ing. Jozef Urminský, predseda družstva
Ing. Peter Čaniga, člen predstavenstva

12.strana



VÁ WLICÁ s.r-.o,
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, DIČ: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 23530 J321
fax 235 30 J3 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
956 21 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Pfíjmový koš

- podúrovňový pfíjmový koš, prújezdné provedení umožňující boční a zadní sklápéní materiálu z
dopravních prostŕedkú,
- hloubka koše zohledňuje nízkou hladinu spodní vody
- rozmery vany koše vycházejí ze stavební projektové dokumentace, délka 18,3 m, šírka 4 m, výška
2,5 m, činná délka koše 13,5 m

Cena 42.080.-EUR

\J

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společností



VAWLICA s.[".().
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
95621 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Hala prijmu a expedice

Pňjmový koš i expediční zásobníky jsou účinne chránény proti púsobení vnéjších vlivú halou, která
zastrešuje oba tyto bloky. Hala umožní svojí podjezdnou výškou bezproblémové zadní sklápéní
navážajúcichpovozú.

Provedení haly:
svaŕovaná, natíraná konstrukce s kompletním oplášténým trapézovým plechom VlKAM

Rozmery haly:

dxšxv
18,7 x 9,95 x 9,0 m

Podjazdná výška 9,0 m

Hala pŕijmu a expedice cena 39.620.- EUR

Ing. Petr Pawlica,MBA V
jednatel společnosti



VAWLICA s.r-.().
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 oo Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
95621 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA DOPRAVNÝCH CEST
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Redlery

Technické údaje
- jmenovitý výkon 120 t / h, pri objemové hmotnosti suroviny 750 kg/m3 a vlhkosti 15%
- tloušťka plechu šachty 2 mm,
- galvanicky pozinkovaný ocelovy plech
- plastové unašeče
- prachotésné provedení
- pŕepravní kapacita 30-50 tisíc t / rok
- typ horizontální, nebo skolenem 30 ° a 45 °
- žárovč zinkovaná ocel
- pevnost ŕetčzu 80 kN
- tloušťka bočních a spodních plechu 2,5 mm
- tloušťka plechu, část pohonná hlava 5,0 mm

Vybavení redlerov:
Redlery jsou vybavení: kryty motoru, senzorem pŕetížení, pohonem ve smyslu normy NORD s
čelní pŕevodovkou, mezivýpadom s hradítkem, čistícím kartáčem ŕetézu pri hradítku, napínáním
ŕetézy, nátokovou a výpadovou násypkou a čistícím otvorern, bezezbytkový provedení reverzního
redlere, unášeče z PE materiálu, tŕída - ve smyslu normy ATEX II 2D/OD

Pozice ve výkresové dokumentaci:
1. Pŕíjmový redler SKANDIA s kolenemŕôú"), d=15,8 m
2. Zahnutý (45°) dopravník SKAND IA, d=8,4 m
16. Reverzní redier SKANDIA, d=9,0 m
17. Reverzní redler SKANDIA, d=13,0 m

cena
cena
cena
cena

14.543.-EUR
8.393.-EUR
6.051.-EUR
13.038.-EUR



Elevátory

Technické údaje:
- tloušťka plechu šachty 2 mm,
- galvanicky pozinkovaný ocelovy plech
- ocelové korečky, pŕipevnéné k silné oleji odolné gurtni

- prachotésné prevedení ,
- pŕepravní kapacita: 30-50 tisíc t / rok
- vertikální
- žárové zinkovaná ocel
- jmenovitý výkon 120 t / h, pri objemové hmotnosti 750 kg/m3 a vlhkosti 15%
- tloušťka plechu vystavených odéru 3, Omm (hlava, pata)
- tloušťka materiálu korečku 2, Omm

Vybavení elevátoru:
Elevátory sú vybaveny: kry ty motoru, snímačem otáček, pohonem s čelní pŕevodovkou, brzdou,
olejoodolnou gurtní, napínáním gurtné, čisticími a revizními otvory, ocelovými korečky,
nátokovými dílmi, tŕída ve smyslu normy ATEX II 3D/OD

Pozice ve výkresové dokumentaci:
3. Elevátor SKANDIA, v=14,25 m
5. Elevátor SKAND IA, v=20,25 m

cena
cena

1l.81O.-EUR
14.602. EUR



Zalomené retezové dopravníkv

Technické údaje:
- dvoukomorová konstrukce
- funkce redleru a elevátoru jedním motorem
- šachty jsou vyrobeny z ohýbaného ocelového plechu v kompletním pozinkovaném provedení
- kombinovaný horizontální a vertikální s 90 kolenem
- žárové zinkovaná ocel,
- výkon 45 t / h, pri objemové hmotnosti 750 kg/m3 a vlhkosti 15%
- tloušťka plechu 1,5 mm, tloušťka plechu pohonná hlava 3, O mm
- tloušťka gumotextilních unašečú 3, O mm

Vybavení zalomeních retezových dopravníku:
Zalomené ŕetčzové dopravníky jsou vybaveny: kryty motoru, pohonem s čelní pŕevodovkou a
silentblokúm, 90 ° koleno obsahuje odolnou plastovou vložku, mezipodlaha na eliminaci pŕeplnéní
dopravníku napínáním ŕetčzu, čisticími a revizními otvory, unašeči v gumotextilní provedení,
výpadovou výsypku . Tŕída podle normy ATEX II 3D/OD.

Pozice ve výkresové dokumentaci:
7. Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=4,5 m, v=16,5 m
8. Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,0 m, v=15,5 m
9. Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,9 m, v=12,5 m

cena
cena
cena

9.025.-EUR
7.663.-EUR
6.347.-EUR

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společnosti



VAWLICA s.r-.().
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
95621 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Akumulačné silo BROeK

Jedná se o zásobník pro pokrytí rozdílných výkonových kapacit nevyrovnaného pŕíjmového
výkonu béhem návozu z pole a výkonu kontinuální stacionární sušičky . Zásobník je v provedení
válcového síla s kuželovou výsypkou . Válec je montován z vlnitých pozinkovaných ocelových
plechu. Proti dešti a púsobení vnéjších vlivú je silo zakončené kuželovou strechou z
pozinkovaných ocelových plechu, stejné jako kuželová výsypka . Silo je konstruováno pro
venkovní použití.

ROZMERY A KAPACITA SILA

Priemer Výška valcovej Celková výška Uhol sklonu Sklon Kapacitasila časti Vf. kužel'u po špičku výsypky strechy

8,23m 10,41 m 14,5 m 40° 30° 519 rrr'

Provedení síla :
délka vlny 67,5 mm
žárové zinkované části 250 mg/m2
počet noh na plát plechu 2 ks

Vybavení síla :
1 ) Ventilace
- Provétrávací systém kuželové výsypky, perforace pro repku 0,7 mm , včetné rozvodného potrubí



a punčochy proti ucpávání perforovaných plechu
- Stŕedotlaký radiální ventilátor, krytí IP55 , izolace F ,400 V

PARAMETRY VENTILATORU
p Ov ~pcv n II

5,5 kW 1,1 mJ/s 2900 Pa 2900 min" 72,3%

- Odvetrávací otvory ve stŕeše síla s ochranným krytem proti púsobení vnéjších vlivú (napr. sneh,
silný vítr ) a jednostranným klapkou proti vniknutí ptactva - 2 ks / silo , celé v pozinkovaném
provedení

2) Obsluha
- Vnéjší žebŕík s ochranným košem , podestou u revizního vstupu do sila, odpočinkovou podestou
a bezpečnostními dvíŕky v pozinkovaném provedení s podestou k reviznímu otvoru ve stŕeše síla
- Stŕešní schodište se zábradlím a servisní platformou na špici sna
- Vnitŕní servisní žebŕík s záslepkami proti usazování zma v bočních otvorech žebŕíku
- Revizní otvor ve stŕeše sna s ochranným poklopem v pozinkovaném pro vedení s pohodlným
pŕistupem ze stŕešního schodište
- Revizní vstupní otvor s bezpečnostními dvíŕky v druhém prstenci síla v pozinkovaném provedení

3 ) Vyprazdňování síla
- Stredová výpusť o prúméru 305 mm s pneumaticky ovládaným uzavíracím hradítkem pod
kuželovou výsypkou se sklonem 40 o

4 ) Další vybavení síla
- Plnicí otvor ve stŕeše sna 0 304 mm
- Snímač maximálního zaplnční síla s napojením na ovládání celé linky

Akumulačné silo BROeK, typ 58-27410
cena 27.916.-EUR

VA
Opuk
~ 23.

v

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společností



VÁ WLICÁ S.I'".o,
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 1321

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
95621 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Expediční zásobníky

Jedná se o baterii 4 ks výdejových zásobníku s kapacitou jednoho povozu. Proti dešti a púsobení
vnéj ších vlivú je zásobník zastŕešen. Zásobník je podjezdný s jehlanovou výsypkou. Zásobníky
jsou konstruované pro venkovní použití.

ROZMERY A KAPACITA 1 ZASOBNlKA

Podorysný Podjazdná Celková výška Uhol sklonu Sklon Kapacita
rozmer zásobníka výška k výpadu zásobníka výsypky strechy

4x4m 4,2m 8,2m 45° 10° 42mJ

Provedení zásobníku:
montovaný, natŕený, napojený na zastrešení príjmové koše

Vybavení síla:
1) Obsluha
- Vnéjší žebŕík s ochranným košem
- Obslužná lávka podél celé linie expedičních zásobníku ve výši výpadu
- Pochúzná lávka nad expedičními zásobníky pro prístup k expedičnímu redleru
2) vyprazdňování zásobníku
- Mechanicky ovládané výpusti zásobníku, pohodlne dostupné z obslužné lávky

Expediční zásobníky 4ks cena 33.840.-EUR

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společnosti



VÁ WLICÁ S.I'".o,
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
956 21 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Rízení procesu

Provoz je poloautomatický. Vznik poruchy je svete Ine i akusticky signalizován. Je zajištčno
zablokování chodu toho úseku, jeho funkce je vzniklou poruchou ovlivnéna. Provoz linky je ŕízený
prfunyslovým automatem a vizualizován na monitoru Pc. Provoz se spouští volbou pripraveného
programu, což eliminuje možnost chyb lidského faktoru.

Technologie:
Hlavní rozvadčč technologie, frekvenční ménič na pŕíjmovém redleru, elektroinstalace velínu,
snímání hladiny v zásobnících SILOMAX, elektroinstalace linky, svítidla, zásuvkové skŕíné,
deblokační skŕíné, prúmyslový počítač PLC, vstupné-výstupní karty, opakovač, HW a SW

Rízení procesu
cena 55.673.- EUR

Ing, Petr Pawlica,MBA'
jednatel společnosti



telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

zapsaná II MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO 25 68 32 92, mč 006-25 683292
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

PPD Prašice, sídlo Jacovce
956 21 Jacovce
SLOVENSKO

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám, ve smyslu našich bežných dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

v

Cistička Biihler, typ TAS 204A-4



TECHNICKÁ DATA

Pŕedčistička/čistička BÚHLER, typ TAS 204A-4 je určena pro pŕedčištční obilovin a ostatních
zmin a po výmene sít slouží jako čisticí stroj pro hlavní čišténí, Čistení je realizováno krouživým
pohybom sít celé čistící skŕíne. Stroj obsahuje 8 sít D8 a 8 sít FG 2,25 x 20.

Výkonnost na pŕedčišténí

Pšenice 750 kg/nr', vlhkost 18 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 35 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 30 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 25 %
Kukurice 700 kg/rrr' , vlhkost 15 %
Repka 600 kg/nr' , vlhkost 14 %

160 t/hod
80 t/hod

100 t/hod
120 t/hod
160 t/hod
120 t/hod

Výkonnost na číšténí

Pšenice 750 kg/nr', vlhkost 18 %
Kukurice 700 kg/rn ' , vlhkost 35 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 30 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 25 %
Kukurice 700 kg/nr' , vlhkost 15 %
Repka 600 kg/nr' , vlhkost 14 %

80 t/hod
40 t/hod
50 t/hod
60 t/hod
80 t/hod
60 t/hod

Výkonnost na tŕidéní sladovnického ječmene

Zvýšení podílu nad sítem 2,5 mm z 80 na 90
Zvýšení podílu nad sítem 2,5 mm z 80 na 95
Zvýšení podílu nad sítem 2,5 mm z 85 na 95
Zvýšení podílu nad sítem 2,5 mm z 90 na 95

37 t/hod
17 t/hod
20 t/hod
23 t/hod

Velikost

Hmotnost
Rozmery- výška

šírka
délka

7.000 kg
3.450 mm
3.090 mm
3.270 mm

Celková plocha sít

El. príkon

Odsunový valec aspiračných odpadov sturniketom
Pohon sítovej skrine
Odtahový ventilátor

0,75 kW
3,0 kW
22,0 kW

Maximální množství vzduchu pro čištční



ROZSAH NABÍDKY:

Pas. Kusu Označení

1 1 Čistička Schmidt -Seeger typ TAS 204A-4 provedení pravé, včetné sady sít na
pšenici tzn. 8 sít D8 a 8 sít FG 2,25 x 20

2 1 Výpad hlavního produktu - nástavec s hrdlem od čišténí

3 1 Výpad prepadu sít - nástavec

4 1 Hrdlo pro technologický vzduch

5 8 Síta pro kukuŕici DB

6 8 Síta pro kukuŕici FG 2,25 x 20

7 8 Síta pro ječmen D 8

8 8 Síta pro ječmen FG 2,55 x 20

9 1 Cyklónový odlučovač prachu - cyklon C 280
s rotačním tlakovým uzávérem na odloučení tuhých nečistot z technologického
vzduchu
Koleno na výduchu prúm. 500 mm (135°) + pletivo
Bez ocelové konstrukce do +100 mm nad prachov ou komoru

10 1 Ventilátor VR 68/560-SlIl-290D-RDO
1 260 m3/min, P = -900 Pa
1 kola NW400
1 elektromotor 22,0 kW



11 2
4
1

kompenzátor 500/1-80 a kompenzator 560x315 - 80
tlumiče kmitú
rám, prechody, podložky, silenbloky

12 1 Prachový turniket pod cyklon

13 1 VZT potubí

14 1 Vstupní a výstupní aspirace

Rekapitulace rozsahu nabídky:

Čistička TAS 204A-4 plne vybavená na čišténí pšenice, ječmene a kukurice vč. ventilátoru a
cyklonu, sít, kompenzátorú, turniketu a VZT potrubí

Celkem 68.306,- EUR

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společnosti



VÁWLICÁ s.[".().
zapsaná u MS Praha, odd. C, vložka 6087
IČO: 25 68 32 92, mč: 006-25 68 32 92
Opuková 12/407, 163 OO Praha 6
www.pawlica.cz

telefon 235 30 13 21
fax 235 30 13 21

mobil 602 229 409
posta@pawlica.cz

V Praze 3.10.2013

NABÍDKA
Tímto Vám ve smyslu našich dodacích, platebních a montážních podmínek nabízíme:

Kontinuální sušičku STELA, Typ MDB-XN 1/7 S

K sušení zemčdčlských zmitých materiálu, pŕedevším k sušení:
* obilov in * kukurice * repky * slunečnice * luskovin

Vyrobena z tvrzeného hliníkového plechu
Odsávací systém s rekuperací tepla z chlazení zrna
S prostorovým hoŕákem MAXON na plyn

TECHNICKÁ DATA

Výkonnost (pri vyčištčnérn, biologicky dozrálém materiálu, objemová hmotnost 780 kg/m3)

Kukurice z 35% na 15%
Kukurice z 30% na 15%
Kukurice z 25% na 15%
Repka z 13% na 9%
Pšenice z 19% na 15%

8,4 t/h
10,3 t/h
12,2 t/h
21,5 t/h
26,9 t/h

Jmenovitý výkon
ohŕívače vzduchu 2.500 kW

Topný prostŕedek Zemní plyn, pŕípejovací tlak 10 kPa
(max.30 kPa)
výhŕevnost 10,0 kW/nm3

Instalovaný prítok 250 m3 lh
Odchylky v tlaku nebo ve výhŕevnosti plynu, který je u zákazníka k dispozici, zpúsobí novou
situaci s dopadem na novu kalkulaci hoŕáku a regulační rady k nemu. Presné údaje o plynu musí
být pred uzavŕením smlouvy dohodnuty.



Obsah náplne sušičky
(pri obj.hmotnosti 780 kg/rn") 41 t vč., pŕedzásobníku

Instal. elektr. príkon
Axiální ventilátor
Radiální ventilátor

37 kW
45 kW

I Centroodlučovač s rad. Ventilátorem 55 kW

Pas.

ROZSAH NABÍDKY:

Kusu Označení
1 1

7
Sušicí véž typu MDB-XN 1/7 sestávající z:
sušící (také chladící) díly z tvrzeného hliníku se vstupními a výstupními
vzduchovými kanálky , které slouží pro odlehčení a promíchání sunoucí se vrstvy
zrna a pro rozvod vzduchu do hmoty zrna ajeho opétovný odvod do odtahové
komory. Konstrukční ŕešení zajišťuje dodržení stálé tloušťky vrstvy a rovnomerné
proudenívzduchu.
vyprazdňovací díl s pneumatickým ovládaným výpustným roštem , který zajišťuje
mohutný odsyp materiálu bčhem krátkého intervalu otevŕení roštu. Toto ŕešeni
zaručuje rovnomérný sestup vrstvy zrna šachtou sušičky v procesu sušení.
komora pŕívodního vzduchu, steny i strecha vyrobeny z tvrz.hliníku
komora výstupního vzduchu, steny i strecha vyrobeny z tvrzeného hliníku
soustava chlazení, sestávající z komor prívodu chladicího vzduchu a komor pro
pŕimíchávání vzduchu z chlazení k horkému vzduchu z ohŕívače, čímž je zajišténa
úspora energie
automatická regulace výstupní vlhkosti
automatická regulace setrvaní zrna v sušící šachté
tumiket pro výpad nečistot z odlučovače prachu

2

3

1

1
1
1

1
1
1

1 žaluzie pro regulaci množství chladicího vzduchu, osazené na komory chlazení

1 pŕedzásobník typu MDB-XN-S z tvrzeného hliníku s rámem z ocelových nosníkú a
se zesílením, zajišťujícím vysokou stabilitu veže

1 sada dverí a vík do prúlezných otvoru sušičky
1 sada odlehčovacích stŕíšek, typ MDB z oceli
1 výpustný trychtýŕ s uzávérem
1 vzorkovač
1 podstavec sušičky MDB-XN-S, výška 2100 mm
1 Výduch vzduchu

potrubní koleno 900 se zabudovanou mŕíži proti ptákúm

1 Ventilátor typ AVEB 1120 v axiálním provedení . Elastické napojení sací
i výtlakové strany, základový rám, pryžové silentbloky a revizní otvor pro čišténí.
elektromotor trojfázový, 1500/min, 37,0 kW pro ventilátor1

1 Ovládací rozvadéč pro kompletní ovládání chodu sušičky, vybavený
počítačovým ŕízením s jednotkou CPU a ovládacím tablem MOELER v



češtine. Oceloplechová skríň s kompletním vybavením, odpovídající
smernici VDE, krytí lP 54. s nouzovým vypínačem. Sériové je rozvadéč
vybaven témito funkcemi:
1.Provoz hoŕáku vázán na chod ventilátoru,
2. Pri poruše hoŕáku se vyprazdňování vypne a chlazení zapne
3. Ventilátor lze zapnout bez blokace
4. Pri poruše vyprazdňování se horák vypne a chlazení zapne
5.Pri hlášení nezaplnéné sušárny se horák a vyprazdňování se zpoždčním
vypne. Stlačením tlačítka "potvrzení poruchy" je další provoz možný.
6. Pri prekročení nastavené teploty náhŕevu se aktivuje svetelná i
zvuková signalizace. Je-li do S-ti minut porucha potvrzena, je možný
další provoz a hodnota musí do 20 minut klesnout, jinak horák a
vyprazdňování vypne a chlazení se zapne
7.Bezpečnostní termostat vypíná horák i vyprazdňování a zapíná chlazení.
8. Motory do 4,0 kW jsou napŕímo, od 5,5 kW hvézda-trojúhelník
9.0chrana nulováním : TN-C síť.
10. Všechny poruchy jsou akusticky i opticky signalizovány
l l.Žárovkový test.

BIokovánije provedeno tak, že pri poruše elementu se vypínají elementy,
ŕazené pred tímto spotŕebičem.
Veškerá hlášení hlídačú a ochran motoru j sou svete Ine signalizovány, pri
poruše je pak signalizace svetelná i akustická.

4 1 sada Elektročásti, sestávající z
1 elektronický regulátor teploty vzduchu, ŕídící horák
1 elektronický regulátor pro náhŕev zrna, vybavený čidlem Pt 100 a
pŕevodníkem pro počítačové ŕízení jednotkou CPU
1 bezpečnostní termostat
2 hlídač zaplnéní rotační s elektromotorkem (jeden pro hladinu max, druhý pro
hladinu min.
1 houkačka
l tlakový snímač, zabezpečující chod ventilátoru

5 lKlapky sekundárního vzduchu
pro snížení množství vzduchu pri sušení drobných semen

6 lPasivní rekuperace
vstupní chladící vzduch prochází pŕes zónu chlazení zrna do sušící komory horkého
vzduchu. Tím se dosáhne úspor energie pouze za použití vhodného systému
vzduchotechniky bez dalších ventilátorú,

Topný agregát pro ohrev vzduchu:

7 1 Plynový prostorový horák
kompletní se zapalovacím ventilem a adaptérem pro UV jednotku, včetné
regulační rady, smontované a pŕezkoušené, sestávající z kohoutu, filtru,
regulátoru tlaku, manometru, hlídače tlaku, dvojitého elmag.ventilu s hlídačem
tesnosti plynu, šoupétem regulace výkonu, servopohon u pro regulátor výkonu a



8

9

10

11

12

13

14

hlídače maxima tlaku, fotonkou, automatikou zapalování, zapalovacího
transfonnátoru a kabelu se zástrčkou.s hlídačem tesnosti šoupčte jmenovitý výkon
2.500 kW na pŕímo pro zemní plyn, nátokový tlak 10-30 kPa (100mbar),2
Hu = 10 kWh/ m3

1 Skríň ovládání hoŕáku
k instalaci v blízkosti hoŕáku

1 spalovací komora hoŕáku
integrovaná do komory horkého vzduchu sušičky s elonou hoŕáku a
odstínčním sálání vyložením tepelne odolnými trapézovými plechy

1
1
1
1

Žebrík a zábradlí na včž, pozink - zvýšené o 1 m
ochranný koš k žebŕíku
obvodové zábradlí
odpočinková podesta

1 Revizní podesty se žebŕíkem
pro čištční a revize šachty z odtahového prostoru výstupního vzduchu
celkem 2 podesty a propojovací žebŕík s košem

1 Izolace vstupní komory sušicího vzduchu
tloušťka isolace 60 mm, obložení
obložení trapezovým plechem
barva dle RAL 1015 (béžová)

1 Izolace výstupní komory sušicího vzduchu
tloušťka isolace 60 mm, obložení
obložení trapezovým plechem
barva dle RAL 1015 (béžová)

1 Úplná isolace a obloženi obou komor
tj. jak komory vstupního vzduchu, tak komory výstupního vzduchu a isolace stiedové
veže, isolačn iplstí 60 mm a trapézovým plechem v barevném odstínu die RAL

1 Omezovač prašnosti
prostiednictvim uzavíraných klapek u axiálniho ventilátoru umisténého na stieše
výstupní komory

1 Úplné odprašnéní
pri némž se nahrazuje axiální odtahový ventilátor soupravou s radiálním
ventilátorem a centroodlučovačem , instalovanými na základové desce
vedle sušičky. Axiální ventilátor pak z nabídky odpadá
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16

17

18

1 Centroodlučovač z pozinku, velikost ZA 70, prašnost do 10 mg/m3
1 difusor
12m propojovací potrubí
1 držák vaku na prach
1 nosná konstrukce pro Centroodlučovač
1 Radiální ventilátor RVN

v méné hlučném radiálním provedení, elastické podpéry na sací i
výtlačné strane" základový rám, operné silentbloky a čisticí otvor

1 elektromotor I500/min, 55 kW
pro radiální ventilátor

1 šachta výstupu vzduchu, sestávající:
11m hranatého potrubí 900 x 1200, pozink
1 1 prechod z 900 x 1200 na prúmér 1000 mm, pozink
1 1 výdechová šachta , prúmér 1000 mm, pozink

1 radiální ventilátor NQ 1120
misto axiálniho ventilátoru na strope odtahové komory
k instalaci na základ vedie sušičky, elektromotor 45 kW

1 Vzduchovy uzáver
Turniket na výpad nečistot z centoodlučovače

1 Automatická regulace FRA 420
Vztahová hodnota vlhkosti se odvozuje ze setrvávání teploty zrna
Sbér hodnot je provádén z 8-mi čidel, díky čemu se zmeny ve vlhkosti
zachytí dŕíve a dŕíve se také ošetrí zásahem regulátoru. Regulace
vyprazdňování je ŕízena programovatelným paméťovým regulátorem
(SP S) v rôzných stupních (intervale ch) setrvání zrna v sušicí šachtč ..
Sušárna môže být ovládána buď automatikou nebo manuálne. Čidla
systémujsou robustní, necitlivá na prach, a nevyžadují žádnou údržbu.

1 Automatická regulace výstupní vlhkosti, typ FRA 450-IMCO
1 automatický regulátor, typ 450, se dvéma senzory pro On-Line
zjišťováni obsahu vody ve vlhkém zrnu zn. IMCO
Regulace využivá jako zdroj senzor 1, senzor 2 slouži pro méieni a
ukazováni hodnoty vlhkosti zrna
Diky kontinuálnimu méreni vlhkosti je obsluha prúbéžné informována o
procesu a múže buď manuelnč nebo serizenim regulátoru korigovat
nevhodný prúbéh sušení.
Méieni je nezávislé na druhu zrniny, teplote v šachté sušičky a na iontové
vodivosti. Automatika optimalizuje rychlost toku materiálu šachtou a tím
vylučuje možnost nedosušenl nebo piesušeni produktu.



19 1 Ovládací tablo SIEMENS TP 177 B
s dotykovou obrazovkou pro ovládání dotykem na grafickou obrazovku počítače
SIMENS. Pro registraci a uložení do pamčti 262 načtených stavu hlavních
provozních parametrú a pro vozní ch poruch, stejné tak registrace výstupní vlhkosrti,
je-li instalována automatika FRA 450. K tabluje možné pŕipojit tiskámu .

20 1 Zhášecí systém
Tvarovky, piipojovacl šroubeni, potrubí

21 1 Protipožámi systém BME
la ks čidel PT 100, software pro vyhodnocováni nebezpečí zhlediska zahoreni
v sušičce, čidla napojená na ovládací panel sušičky

22 1 Modul pro on-line diagnostiku

23 1 Tlumiče hluku
snížení hlučnosti o 40 dBa /250 Hz

Sušička MDB-XN 1/7 S, vybavena prostorovým hoŕákem, s centroodlučovačem prachu,
žebŕíkem se zábradlím, 2-mi vnitŕními podestami, izolací komory vstupního a výstupního
vzduchu, automatickou regulací FRA 420, ovládacím tablem TP 177 B, tlumičem hluku a
odprašnením

Celkem: 136.010,- EUR

Instalovaný elektrický príkon:
Instalovaný tepelný príkon:

55 kW
2500 kW

v

Ing. Petr Pawlica,MBA
jednatel společnosti



---- Pozice Popis Typ vý k. Ne l. Pŕíkon kW l- -,

1 Pŕíjmový redler SKANDIA s kolenerrŕô O"), d=15,8 m KTIG40/40 120 t/h 15,0
2 Zahnutý (45°) dopravník SKANDIA, d=8,4 m KTIBU 40/33 120 t/h 5,5
3 Elevátor SKANDIA, v=14,25 lTI, tloušťka plechu t=2 mm SEI 50/23 120 t/h 9,2
4 Čistička BÚHLER TAS 204-A4 160/120/80 -

Rozhrnovací šnek - - 0,75
Pohon sit - - 3,0
Odtahový ventilátor - - 22,0

5 Elevátor SKANDIA, v=20,25 lTI, tloušťka plechu t=2 mm SEI 50/23 120 t/h 11,0
6 Akumulačni silo BROeK, 0 8,2 m, v=14,5 m 58-27410 519 m3

Provétrávání akumulačniho sila - perforované kruhové vedení, spoj.materiál, ventiilátor 2,2
7 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=4,5 lTI, v=16,5 m T40 40 t/h 5,5
8 Sušička STELA .MDB-XN 1/7 S 26,9/21,5/8,4 55,0
9 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,0 lTI, v=15,5 m T 40 40 t/h 5,5

10 VyrovnávacÍ zásobník, 4x2 lTI, v=9,5 lTI, 53 m', vČ.konstrukce na podéru lávky
16 Reverzní redler SKANDIA, d=9,0 lTI, KTIF 40/33 120 t/h 3,0
17 Reverzní redler SKANDIA, d=13,0 lTI, bezezbytkový KTIF 40/33 120 t/h 4,0

18 4x Expediční zásobník, 4x4 lTI, v=8,2 lTI, 4x 42 m3

19 Zalomený (90°) dopravník JE-MA, d=2,9 lTI, v=12,5 m T20 25 t/h 4,0
20 Žlabový šnekový dopravník, d=14,0 m DŠ 200 10 t/h 3,0
21 Žlabový šnekový dopravník, d=9,8 m DŠ 200 10 t/h 3,0
22 Prachová komora + velin - - -
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