PONUKA

Rekonštrukcia miestnych komunikácii
Obstarávateľ :
Obecný úrad Sklené Teplice
Sklené Teplice č. 161
966 03 Sklené Teplice
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 6l/A, S K - 825 18 Bratislava

Obsah ponuky

.Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
1/

Identifikačné údaje uchádzača

2/

Plnenie hodnotiacich kritérií
- plnenie hodnotiacich kritérií

3/

Plná moc k podpisovaniu ponuky

4/

Doklady týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 Zákona o verejnom obstarávaní

5/

-

Čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

-

Čestné vyhlásenie

Zoznam stavebných prác uskutočnených za roky 2008 - 2012
- zoznam stavieb
- referencie potvrdené investorom

6/

Doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

7/

- vyhlásenie stavbyvedúceho
- osvedčenie stavbyvedúceho
Čestné vyhlásenie uchádzača
-

8/

Rozpočet
-

9/

čestné vyhlásenie uchádzača

rozpočet

Návrh zmluvy o dielo
- návrh zmluvy o dielo
- príloha č. 1 ZoD - rozpočet

10/ Ponuka na CD nosiči
- ponuka na CD nosiči

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

S T RA B A G
s.r.o.
M L Y N S K É NIVY 6 1 / A
8 2 5 1 8 BRATISLAVA/SR
(10)

Ing. /vugusi /rnviizer
riaditeľ oblaiti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

/

v

Dušan Ivan \
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Príloha 1/
MegTtjf[kaMé_údaie uchádzača
- Identifikačné údaje uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača
Názov:

STRABAG s.r.o

Šidlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
Štatutárny orgán:

Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľka spoločnosti
Oprávnení rokovať vo veciach
zmluvných a technických: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Andrej Olejár, vedúci P J Zvolen
Poverená osoba
k podpisovaniu súťažnej
ponuky:
Adresa:

Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Dušan Ivan, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
Neresnická cesta č. 3, 960 01 Zvolen

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

č. účtu:
IBAN
SWIF kód:

142 311 0003/1111
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
UNCRSKBX

IČO:
IČ DPH:

17 317 282
SK2020316298

Tel.:
Fax:
e-mail:
internetová adresa:

+421 45 525 0165
+421 45 5320 835
dusan.ivan@strabag.com
www.strabag.com

Vo Zvolene, dňa 2.12 2013
STRABAG
s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
8 6 S 1 B BRATISLAVA/SR
(10)

ln a . august hTi\Äzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

1" ^
x
Dušan Ivan
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Príloha 21
Plnenie hodnotiacich kritérií
- plnenie hodnotiacich kritérií

STRABAG
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 41 ODS. 1
ZÁKONA č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKORÝCH
ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Údaje: Obchodné meno uchádzača

STRABAG s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Kritérium

Celková cena
spolu
v € s DPH

Celková cena v € s DPH za predmet zákazky

83 575,49 Eur

Vo Zvolene, dňa 2.12 2013

STRABAG

s.r.o.

MLYNSKÉ NIVY 6 1 / A
888 1 S BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. August Privitófer
riaditeľ oblasti SXRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Dušan Yvan
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
' základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Kritérium č.
1. .Navrhovaná celková
cena za komunikáciu č.1
vrátane DPH, vrátane
dopravy (akceptovaná
zmluvná hodnota)
2.Navrhovaná celková cena
za komunikáciu č.2
vrátane DPH, vrátane
dopravy (akceptovaná
zmluvná hodnota)
3.Navrhovaná celková cena
za komunikáciu č.1 a

komunikáciu č.2 spolu

Návrh

Poznámka

62 154,17

31 421,32

83 575,49

EUR

EUR

EUR

podľa výkazu výmer, kapitola B.2
Spôsob určenia ceny, s DPH

podľa výkazu výmer, kapitola B.2
Spôsob určenia ceny, s DPH

podľa výkazu výmer, kapitola B.2
Spôsob určenia ceny, s DPH

vrátane DPH, vrátane
dopravy (akceptovaná
zmluvná hodnota)

Vo Zvolene, dňa 2.12 2013

SÍKÄKÄCÍ
° lRABAG f r o
M L Y N S K É NIVY 61 /A
6 8 S 1 8 BRATISLAVA/SR
(4Ó|

Ing. August]Priv|zer
riaditeľ oblasti S" RED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Dušan Ivan \
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Príloha 3/
Plná moc k podpisovaniu ponuky

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.
splnomocňuje
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Nezábudkova 4595/1, Zvolen,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc
Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota
jedného úkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávate!' a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.
Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.
Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňa 08.01.2013
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Viera Nádaská
konateľka
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konateľ
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: In g. Branislav Lukáč, dátum
narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totoióiq
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiar
preukaz, séria'a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centr|
register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17486/2013.

Bratislava dňa 10.1.2013
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum naroj
13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistilj
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky pl
séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny rejj
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17487/2013.

iV<

Bratislava dňa 10.1.2013

\

U p o z o r n e n i e ! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Mgi' Lti... ^uorovodská
1
nodt skv 1® ncipient poverený
notaiom JUljr. Ivanom Macálcom
so sírnom v Bratislave

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282
Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou
a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.
splnomocňuje
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Prachatická 11, Zvolen,
aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 1,7 mil. € (slovom jeden milión
sedemstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach,
pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 1,7 mil. € (slovom jeden milión sedemstotisíc
Eur) bez D P K

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.
Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.
Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňa 08.01.2013
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: In g. Branislav Lukáč, dátum
"narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť •
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti.'' platný doklad totožnosti - úradný .doklad; Občiansky
preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny
register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17430/2013.

Bratislava dňa 10.1.2013

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia
13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, lctorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 17431/2013.

Bratislava dňa 10.1.2013

U p o z o r n e n i e ! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Príloha 4/
Doklady tykajúce sa osobného postavenia S 26 Zákona
o verejnom obstarávaní
- Čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
- Čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ako osoby oprávnené zastupovať spoločnosť
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17317282
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo : 991/B,

Uchádzača o verejnú zákazku.
čestne vyhlasujeme,

že vyššie uvedená firma je zapísaná v zozname podnikateľov.
Overenie splnenia podmienky podľa § 26 Zákona o verejnom obstarávaní zapísaní do
zoznamu podnikateľov si verejný obstarávateľ overí na úrade verejného obstarávania na
základe svojho vyžiadania, keďže údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči
každému verejnému obstarávateľovi.

Toto čestné vyhlásenie činíme za účelom preukázania
pre podanie ponuky na realizáciu predmetného projektu.

kvalifikačných

predpokladov

Vo Zvolene, dňa 2.12 2013

STRABAG

s.r.o.

MLYNSKÉ N I V Y 6 1 / A
82513

BRATISLAVA/SR
(40)

)

V/ -

Dušan Ivan
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač: STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO: 17 317 282 týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm.
h) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov k
podlimitnej zákazke na dodanie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného
obstarávania č. 07.11.2013 vo Vestníku VO č. 218/2013 pod značkou 18241-WYP.

d Rekonštrukcia miestnych komunikácií".
vyhlásenej: Obec Sklené Teplice, č. 161, 966 03 Sklené Teplice
IČO: 00321001
čestne vyhlasujem, že
nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nie som osobou,
1.
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej
34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného
vyhlásenia.
Vo Zvolenr dňa

2.122013

STRABAG

s.r.o.

M L Y N S K É NIVY 61/A
8 2 5 1 8 BRATISLAVA/SR
(40)

Inr
riadiu.
na záklau

Jňa 8.1.2013

Dušarflvan \
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Tel.: +421 3262 1111
Fax: +421 3262 3361

STRABAG s.r.o.

Nivy 61/A
825 18 Bratislava/ Slovenská republika
Mlynské

pr@strabag.com
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STRABAG s.r.o.
I
Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika
|ČO:17 317 282
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

Milí I TO

.(»n«y:

Vo Zvolsas, Ä

xS

||

týmto v súlade s §26 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

čestne

1.

vyhlasuje, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a že nie je osobou
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2.

ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34t% akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, Členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a.

spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b.

právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3.

ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;, a súčasne

čestne vyhlasuje, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; a
súčasne

čestne vyhlasuje, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

V Bratislave, dňa

Viera Nádaská
konatefka

28 OKT, 2013

S T R A B A G
s.r.o.
M L Y N S K É NIVY 61/A
685 10 B R A T I S L A V A / S R
(19)

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

IČO: 17 317 282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
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Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

zo zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Predmet podnikania:
- výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
~ nákup a predaj nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním doplnkových služieb
- telefónna služba,
*
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- správa-nehnutelhostí,
- ekonomické poradenstvo,
- prevádzkovanie garáži,
- veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej
živnosti a sprostredkovanie v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- výroba transportného betónu,
- prenájom strojov a motorových vozidiel,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- nákup a predaj motorových vozidiel,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prenájom zariadení,
- podnikanie v oblasti - nakladanie s odpadmi okrem nebezpečného
odpadu,
- inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
- výkon činnosti stavebného dozoru - inžinierske stavby - dopravné
stavby,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - dopravné stavby,
- činnosť agentúry dočasného zamestnávania

v

Štatutárny orgán:
Ing. Branislav Lukáč
Viera Nádaská
Ing. Jarmila Považanová
Identifikačné číslo organizácie (IČO):

17317282

Registračné číslo v zozname podnikateľov:

2013/03-PG-C2483

Platnosť zápisu do:

31. 03. 2014

Podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1:
•

písm. a) a b) výpisom z registra trestov
pre Ing. Branislav Lukáč
vydal (a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 09. 01. 2013, pod číslom pre Viera Nádaská
vydal (a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 09. 01. 2013, pod číslom pre Ing. Jarmila Považanová
vydal (a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 09. 01. 2013, pod číslom -

•

písm. c) potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Bratislava !, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 217/K/2013
vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
dňa 11. 01. 2013, pod číslom 30NcOR/1931/2013

•

písm. d) potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
dňa 16. 01. 2013, pod číslom BAM-OVPo-58636-24/2013
vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10,
825 21 Bratislava, dňa 16. 01. 2013, pod číslom P002136100092/269
vydal (a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 16. 01. 2013, pod číslom PV13003228

•

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
dňa 21. 01. 2013, pod číslom 0134/2013/61096
písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava
dňa 16. 01. 2013, pod číslom 9900399/5/173954/13/Mich

2

•

písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu
výpis z obchodného registra, vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, dňa 01. 08. 2013, pod číslom VI 3770/2013

Ing. Anna Juráková, PhD.
riaditeľka odboru vestníka a zoznamov

3

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Osvedčovacia doložka

Na základe žiadosti od spoločnosti:

STRABA G s. r. o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
IČO 17317282

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") osvedčuje, že táto listina je listinnou
podobou výpisu zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu z informačného
systému úradu, pozostávajúca z 3 listov/3 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje
s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým
podpisom.
Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom:
ODZP-114/2013

Dátum vyhotovenia:
14.10.2013

Miesto vyhotovenia:
Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:
20.08.2013, 14:31:04

Meno zamestnanca Úradu pre verejné
obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.
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Príloha 5/
Zoznam stavebných prác uskutočnených
za roky 20Q8 - 2012
zoznam stavieb
referencie potvrdené investorom
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Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za rok 2008
P. č.

1

Názov a sídlo odberateľa
kontaktná osoba, tel. č.

Názov stavby

Stručný popis predmetu služby

Cas plnenia zmluvy
Termín
začatia

Mesto Detva

Oprava MK a chodníkov na ul. A.Bernolák frézov.poklád.geomreže,

Tajovského 7, Detva

Detva

pokládka SD,OKF',

AKVD J, spoj posírckpok íádka obrubníkov

p. Stašák, 045/5455400

SPOLU:

T'crinín
ukončenia

/:i rok 20IIS

Zmluvná cena bez
DPH (Sk)
Zmluvná cena s
DPII (Sk)

Zmluvná cena bez Realizačná cena bez
DPH (F.IJR)
DPII (Sk)
Zmluvná cena s
DPII (EUR)

Realizačná cena s
DPII (Sk)

Realizačná cena
bez DPH (El.'R)
Realizačná cena s
DPH (EUR)

3 565 780,80

118 362,24

4 408 546,10

146 336,92

4 243 279,15

140 851,06

5 246 169,86

174 140,94

05/2008 08/2008

Cena bez DPH

prepočet 1 EUR = 30,1260 Sk

Cena s DPH

ŕ 3 Síô "N<I,N(I
4 243 279.15

118 362,24
140 851,06

4 40N

1II

f 5 24Í. Tíi'I.ŠČi

STRABAG
s.r.o.
M L Y N S K É NIVY 6 1 / A
8 2 5 1 8

BRATISLAVA/SR
(40)

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013
na z a k l a d a n e j moci zo dňa 8.1.2013

/
"
\
Dušan Ivan
\
vedúci OTU oblasti ŠTRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

146 336,02
l " 4 140.'I4
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ZhotoviteF:

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B

Meno stavbyvedúceho:
Objednávateľ:

Tibor Nagy

Mesto Detva

Adresa objednávateľa: Mestský úrad Detva, Tajovského č. 7, 962 12 Detva
Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo): Jaroslav Stašák, 045/5455400

Názov stavby: Oprava MK a chodníkov na ul. A. Bernoláka - Detva
Číslo ZoD Objednávateľa:
Číslo ZoD Zhotoviteľa: ZoD č. 2008/DC/01/012 a Dodatok č. 1
Úloha v zmluve: rekonštrukcia miestnych komunikácií s vybudovaním chodníka

Zmluvná
cena: 3 565 780,80 Sk bez DPH Realizačná cena: 4 408 546,10 Sk bez DPH
Dôvod rozdielu ceny: naviac práce požadované objednávateľom
Zmluvný termín: 20.05.2008 - 20.08.2008 Skutočný termín: 28.05.2008 -18.07.2008
Dôvod rozdielu termínov: naviac práce požadované objednávateľom
Podiel vlastných prác v %: 100 %

Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia miestnej komunikácie s vybudovaním chodníka zo
zámkovej dlažby, položenie podkladov z OKH a krytov z AKMH.
Rozsah prác:

Frézovanie živičného krytu hr. 50 mm
Odkopávky a prekopávky hor, 3
Rozprestretie ornice
Pokládka geomreže
Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm
Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm
Podklad z OKH I hr. 70 mm
Kryt z AKMH hr. 50 mm
Spojovací postrek
Zámková dlažba
Cestný obrubník
Záhonový obrubník

2 403
186
450
500
2 528
482
454
2 903
2 903
2 339
342
830

m2
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2t
m2
m
m

Stručné zhodnotenie objednávateľa o činnosti zhotoviteľa pri realizácii zákazky:

•f. 4o. M *])&/vc/

/O

Ifo-
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STRABAG

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za rok 2009
P. č.

1

Názov a sídlo odberateľa
kontaktná osoba, tel. č.

Názov stavby

Stručný popis predmetu služby

Rekonštrukcia MK s dobudovaním chodníka

Vybudovanie ciest, chodníkov, povrchového odvodnenia,

p. Baran

a spevnenej plochy pred OU

spevnenej plochy pred OU spolu so zvislým a vodorovným

905 705 753
Mesto Nitra
2

Čas plnenia zinluvv
Termín
začatia

Obec Ladomerská Vieska

Zmluvná cena bez
DPH (Sk)

Termín Zmluvná cena s DPII
ukončenia
(Sk)

Chodník Kmeťová-2.etapa + VO

Zmluvná cena s
DPH (EUR)

Realizačná cena s
DPH (Sk)

Realizačná cena
bez DPII (EUR)
Realizačná cena s
DPII (EUR)

10 192 634,50

338 333,48

10 192 634.50

338 333,48

12 129 235,06

402 616,84

12 129 235,06

402 616,84

4 338 568,80

144 014,10

4 338 568,80

144 014,10

5 162 896,87

171 376,78

5 162 896,87

171 376,78

12/2009 12/2009

dopravným značením

Rekonštrukcia chodníka - asfaltový kryt + VO

Štefániková tr. 60, Nitra

Zmluvná cena bez Realizačná cena bez
DPH (EUR)
DPH (Sk)

09/2009 12/2009

p. Derka, 037/6920 590

SPOLl :

z;i rok 21)1)9
prepočet 1 EUR = 30,1260 Sk

Cena bez DPH

14 5 3 1 2 0 3 , 3 0

482 347,58

14 5 3 1 203.311

482 347.58

Cena s DPH

17 2 9 2 1 3 1 . 9 3

573 993.62

17 2 9 2 1 3 1 , 9 3

573 993,62

STftÄSÄG
STRABAG

s.r

o

MLYNSKÉ NIVY 61/A
8 2 5 18 BRATISLAVA/SR
Í4S)

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

Ing. Augqét Privitzer
riaidteľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Dušan

mm

lasfci!STRED Zvolen
vedúci OTU oblasti
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013
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Zhotoviteľ:
STRABAG
s.r.o., Mlynské N
j Í / A , 825 18 Bratislava
IČO: 17 3 1 7 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v O b c h o d n o m registri Okresného súdu Bratislava L, odd. Sro.,
vložka č. 991/B

Objednávateľ:Obec Ladomerská Vieska
Adresa objednávateľa: Ladomerská Vieska 132 , 965 01 Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo):p. Vladimír Baran 0905 705753

Názov stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a spevnenej plochy pred OU

s dobudovaním

chodníka

Úloha v zmluve:Zhotoviteľ
Zmluvná cena: 338333,48
Dôvod rozdielu cenu:

Realizačná cena:

338333,48

Zmluvný termín: 18.12.2009
Dôvod rozdielu termínov:

Skutočný termín: 18.12.2009

Podiel vlastných prác: 99%
Stručná charakteristika prác: Vybudovanie ciest, chodníkov, povrchového odvodnenia, spevnenej
plochy pred OU spolu so zvislým a vodorovným dopravným značením.

Rozsah prác: Podľa Zisťovacích protokolov o vykonaných stavebných prácach.

Stručné
WW.V.W..V, zhodnotenie
' f y*
o
" "bjj e
—d "n "á' v a t e ľn^vf
a ^ čv m
mn
i iows ut i zhotoviteľa
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Meno, podpis, pečiatka
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Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č.

991/B
Objednávateľ: Mesto Nitra
u

Adresa objednávateľa: Štefániková tr. 60 ,950 06 Nitra
Vladimír Derka
Názov stavby: Chodník Kmeťová-2.etapa+VO
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Miesto stavby: Nitra

iií. 11. Äm

vo2vol«w,«t

Predmet plnenia a charakter zákazky
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia s rozšírením):
Rekonštrukcia miestnej komunikácie chodník Kmeťová-2.etapáffttM0'
Meno stavbyvedúceho: Ivan Dvornický

ôvsrcou

Zmluvná cena:

Realizačná cena: 144 014,10 €
(celkové náklady bez DPH)

Termín zahájenia stavby :
7.9.2009

Termín dokončenia stavby :
10.12.2009

Podiel vlastných prác:40%

Rozsah prác: 100%

Stručná charakteristika prác: Rekonštrukcia chodníka - asfaltový kryt + VO

Práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite, zodpovedali
technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky objednávateľa
reagoval zhotoviteľ bez zbytočných odkladov. So spoločnosťou STRABAG s.r.o. máme už dlhodobé
skúsenosti.

V

.Nitre.

dňa

C,
*»> o

meno podpisujúceho (čitateľne), funkcia

l
4
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STRABAG

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za rok 2010
P. č.

1

2

Názov a šidlo odberateľa
kontaktná osoba, tel. č.
Obec Litava
Litava 5, 962 44
Štefan Matejkin
045/540 28 40

Názov stavby

Čas plnenia zmluvy

Stručný popis predmetu služby

Termín
začatia
Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, chodníkov
a verejného osvetlenia v obci Litava

Mesto Nitra
Súvislá oprava chodníka Stefániková od
Mestský úrad v Nitre, Štef. Trieda 60 Štúrovej po Cobiroho
Vladimír Derka
0905 662 201

SPOLU:

Zmluvná cena bez
DPH (Sk)

Zmluvná cena
bez DPII (EliR)

Realizačná cena
bez DPI I (Sk)

Zmluvná cena s
DPH (Sk)

Zmluvná cena s
DPII (l'X'R)

Realizačná cena s Realizačná cena s
DPII (Sk)
DPII (FXR)

Termín
ukončenia

Novostavba, oprava, rekonštrukcia s rozšírením

Realizačná cena
bez DIMI (KIJR)

8 200 803,62

272 216,81

8 016 995,85

266 115,51

9 758 956,31

323 938,00

9 540 225,07

316 677,46

5 240 404,75

173 949,57

5 240 404,75

173 949,57

6 236 081,65

206 999,99

6 236 081,65

206 999,99

09/2010 05/2010
novostavba, oprava, rekonštrukcia,
rekonštrukcia s rozšírením

09/2010 10/2010
Cena bez DPI

za rok 2010
prepočet 1 EUR = 30,1260 Sk

Cena s DPI.

13 441 2tlS.3(>
15
OJ i

446 166.38
530 9 J .

-7

13 ľ* 4H0.M1
15 776 306,71

44(1 1165.08
323 677,4a

STRABAG
STRABAG
s.r.o.
MLYNSKÉ NiVY 61/A
8 2 5 1 8 BRATISLAVA/SR

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

Ing. AugustyPriviLMji
riaidteľ o b l e t í STRED Zvolen
na základe plnej moéi zo dňa 8.1.2013

Dušan Ivan
t
vedúci OTÍJ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

l

STRABÄ£y

m

REFERENCIA O . ZREALIZOVANtóSÍAVBE :
originálom ( m m n > > ;
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STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
,
' [ , J " " " 'jI'
2 h. 11. 2015
Ď<W:
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro^ vložka č. 991/B
rawfeísľ
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo)
OBEC LITAVA, 962 44 LITAVA 5
IČO: 00320 102
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefón) :
Štefan Matejkin - starosta obce, 045/540 28 40
Názov stavby:

Miesto stavby

Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií,
verejných
priestranstiev,
chodníkov
a verejného osvetlenia v obci Litava
Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): REKONŠTRUKCIA
Zmluvná cena:

?

LITAVA

Meno zodpovedného vedúceho stavby
počas celej doby realizácie :
Jaroslav Hejtmaník, Ing.Branislav Nemec, PhD.

272 216,81 €

Realizačná cena: : 266 115,51 €
(celkové náklady bez DPH):
Dôvod rozdielu ceny (stručne): po skutočnom zameraní sa znížil objem prác (chyba PD)
Termín začiatku výstavby (zmluvný):
9/2040^
Termín ukončenia výstavby :
12/2010
Skutočný
Zmluvný
5/2010
Dôvod rozdielu termínov (stručne):
Podiel vlastných prác nastavibei[percentuálne)^: 1 0 0 %
Rozhodujúce práce stavby :
Číslo
Názov objektu
Množstvo/
Finančný
Objem
objektu
objem €
(m,m2,m3,t...)
S O 01-08,
Asfaltová úprava MK
11 413,00 m2
so 011
S O 09-10
1 835,00 m2
Plochy pred obecným úradom a chodníky - zámková dlažba
S O 12
Verejné osvetlenie
15 346,64
Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom): jedná sa o asfaltové úpravy MK, položenie zámkovej
dlažby okolo obecného úradu,školy a rekonštrukcia verejného osvetlenia
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :
Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky, a požiadavky reagoval
zhotovíte!' bez zbytočných odkladov.
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :
VLitave, dňa 8.6.2010
Štefan Matejkin
meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)
starosta obce
funkcia podpísaného/podpísaných
podľa obeh. registra

pečiatka,

' V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia" a STRABAG ako člen združenia, príp. líder
zdivženia
2>
V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je
prislúchajúci podielu v ZoD.

STÍÄív'vj
REFERENCIA O ZREALIZOVANEJ STAVBE
Zhotoviteľ15:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro,, vložka č. 991/B
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo):
MESTO NITRA, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefón): Vladimír Derka, vedúci odd. výstavby a rozvoja, 0905 66 22 01
Názov stavby:

Miesto stavby :

„Súvislá oprava chodníka Štefánikova od
Štúrovej po Coboriho"
Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): oprava
Zmluvná cena:

173 949,57 € bez DPH

Štefánikova tr. po Coboriho
Meno zodpovedného vedúceho stavby počas
celej doby realizácie :
Jozef Brezina - stavbyvedúci
Realizačná cena:
173 949,57 € bez DPH

Dôvod rozdielu ceny (stručne):
—
Termín začiatku výstavby (zmluvný):
8.9.2010
Termín ukončenia výstavby
Zmluvný:
30.09.2010
Skutočný:
31.10.2010
Dôvod rozdielu termínov (stručne):
nepriaznivé počasie
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne) 2) : 100%
Rozhodujúce práce stavby :
Množstvo/
Číslo
Názov objektu
Objem
objektu
(m,m 2 ,m 3 ,t)
113107131.1

Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr.
vrstvy do 200 mm 0,3171

2127,51 m 2

596911112

Kladenie zámkovej dlažby so zhot.lôžka nad 20 m2

2127,51 m2

5922913201

Zámková dlažba hr. 6 cm sivá

2 017,090 m2

Finančný
objem v €
49 251,86 €
24 636,57 €
22 752,78 €

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom): odstránenie podkladu, k adenie zámkovej dlažby
Potvrdenie referencií objednávateľa 0 danej stavbe :
Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky reagoval
zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom / i (podľa obchodného registra) objednávateľa :
(Íl l x

V Nitre, dňa 31.10.2010
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Vladimír Derka - vedúci odd. výstavby a rozvoja
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V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia" a STRABAG ako člen združenia, príp. líder združenia
V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je prislúchajúci
podielu v ZoD.
2>
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Zoznam stavebných prác rovnakého alebo jodobného predmetu zákazky uskutočnených za rok 2011
Zmluvná cena bez
P. č.

1

2

Názov a šidlo odberateľa
kontaktná osoba, tel. č.
Obec Svedlár
OÚ Švedlár 87, 053 34 Švedlár
p. Oskar Munnich
053/417 20 28
Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie č. 1, 969 24 BŠ
p. Dušan Vahlandt
918 688 855

Názov stavby

Stručný popis predmetu služby

Čas plnenia zmluvy
Termín
začatia

Revítalizácia centra obce Švedlár

OP1I ( I í l J R )

Termín Zmluvná cena s DI'H
ukončenia
(EUR)

Realizačná cena bez
DPII (EUR)
Realizačná cena s
DPII (EUR)

novostavba, pokládkla zámkovej dlažby na chodníkoch a
parkoviskách, prevedenie sadových úprav, vonkajšie osvetlenie
oporné múry obložené prírodným kameňom, mobiliár, fontána

Banská Štiavnica - úprava verejných
priestranstiev ul. Akademická od parcely č. 3916
po parcelu č. 3910 - časť 2

SPOLU:

10/2010

rekonštrukcia, nový cestný kxyt z čadičových kociek,
kanalizácia, vodovod, osvetlenie a komunikácia pre peších
05/2011

983,44

780

000,00

1 117

180,13

936

000,00

176

227,26

162

164,99

211 472.71

194

597,99

10/2011

Cena bez DP

za rok 2 0 1 1

930
04/2011

Cena s DP, 1

1 107 2 1 0 , 7 0

9 4 2 164,99

I 328 652,84

I 130 597,99

štSABAS
STRABAG
s.r.o.
M L Y N S K É NIVY 6 1 / A
8 2 5 1 8

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

log. Äísgus'if Pršvrtžer

riaidteľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej môci zo dňa 8.1.2013

BRATISLAVA/SR
(40;

fiusan Ivan
\
vedúci O T 0 oblasti^STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Osvedčujem, 1 >i
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REFERENCIA
"ZhotovífeF1):

^^

"

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo) :
OBEC ŠVEDLÁR,OBECNÝ ÚRAD ŠVEDLÁR.ŠVEDLÁR 87,053 34 ŠVEDLÁR
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefón):
p.Oskar Munnich,starosta obce,053/417 20 28
Názov stavby: Revitalizácia centra obce
liesto stavby: Svedlár
Švedlár
Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): Novostavba

:Zmluvná cena: 930 983,
I

Meno zodpovedného vedúceho stavby
počas celej doby realizácie :
p.Severín Kendra
Realizačná cena: 780 000,00€
(celkové náklady bez DPH)

i

j Dôvod rozdielu ceny (stručne): žiadny
Termín začiatku výstavby (zmluvný): 10/2010
Termín ukončenia výstavby 04/2011
Z m l u v n ý : J 0/2010
Skutočný : 04/2011
Dôvod rozdielu termínov (stručne) : žiadny
j Podielyia^nýchprác na stavbe (percentuálne) } : 100 %
i Rozhodujúce práce stavby : Pokládka zámkovej dlažby,cestných a parkových
i obrubníkov,uloženie travnatého koberca,verejné osvetlenie,oporné múry obložené
i prírodným kameňom,mobiliár,fontána
Názov objektu
j Číslo
Množstvo/
Finančný
i objektu
Objem
objem v €
(m,m2,m3,t...)
SO 205 Spevnené plochy pre peších
m2
376 033,6
' SO 105 Prvky drobnej architektúry
m2
43 390,34
j SO iToTFontána
m2
50 292,81
! Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom): Pokládka zámkovej dlažby na chodníkoch
] a parkoviskách,prevedenie sadových úprav a vonkajšieho osvetlenia,prevedenie fontány,
! Prevedenie oporných múrov obložených prírodným kameňom.
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :
Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, ŕv požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky reagoval
zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.
Potvrdenie pravdivosti

štatutárom (podľa obchodného registra) / i objednávateľa :

V ...Švedlári

dňa. JíS. / / .

•p.Oskar Munnich.....
meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)
starosta obce
funkcia podpísaného/podpísaných
P°dľa obeh. registra

i

/ŕ
i», podpis

I Z

V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia" a STRABAG ako člen združenia, príp, líder

pruženia

Y prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je
Prislúchajúci podielu v ZoD.
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FEREUfflAtÓ ZREALIZOVANEJ STAVBE
Zhotoviteľ 1TT
Ve aote,
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka 5. 991/B
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo) :Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad Banská
Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefón): p. Dušan Vahlandt 0918 688 855
Názov stavby: BANSKA ŠTIAVNICA - úprava
verejných priestranstiev ui. Akademická od
parcely č 3916 po parcelu č. 3910 - Časť 2.
Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): rekonštrukcia

Miesto stavby : Banská Štiavnica

Meno zodpovedného vedúceho stavby
počas celej doby realizácie : Ing. Peter
Rišian

Zmluvná cena: 342 188,86 € bez DPH

Realizačná cena: 314 883,49 €
(celkové náklady bez DPH)
Dôvod rozdielu ceny (stručne): N erealizované práce a dodávky
Termín začiatku výstavby (zmluvný): 14.05.2011
Termín ukončenia výstavby
Zmluvný : 13.11.2011
Skutočný : 24.10.2011
Dôvod rozdielu termínov (stručne): Nerealizované práce a dodávky
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne) 2) : 51,5%
Rozhodujúce práce stavby :
Názov objektu
Číslo
Množstvo/
Finančný
objektu
Objem
objem v €
(m,m2,m3,t...)
SO 101 Komunikácie a spevnené plochy
hžÍ7 3 7 4 J
SO 104 Kanalizácia
39 040,7
SO 105 Verejné osvetlenie
41 430,4
Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom) Zrealizovanie nového cestného krytu
z čadičových kociek, včetne kanalizácie, vodovodu, osvetlenia a komunikácii pre peších.
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :
Potvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky reagoval
zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom / i (podľa obchodného registra) objednávateľa :
V

SWKjiCi

dňa

\MHM-IUPT DO^TSJ
meno podpisujúceho / podpisujúich (čitateľne)

!sf s

' «<# órad

iIj

v

. _ «. r\ c,
\

áiiavnic?í

podpis

' V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia" a S T R A B A G ako čien združenia, príp. líder
združenia

STRABAG
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za rok 2012
P. č.

1

2

Názov a sídlo odberateľa
kontaktná osoba, tel. č.
BBRSC, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
Ing. Ján Butkovský
BBSK
Námestie SNP č.23
974 00 Banská Bystrica
Ing. Vladimír Manka

Názov stavby

Stručný popis predmetu služby

Termín
začatia
Veľkoplošné vysprávky v Banskobystrickom kraji

SPOLU:

Termín Zmluvná cena s DPH
ukončenia
(EUR)

rekonštrukcia asfaltovej komunikácie - frézovanie hr. 50m m .
spojovací postrek, kryt z AC 11 hr. 50mm

Cesta n/595 Veľká Ves - Kokava nad Rimavicou
km 24,840 - 24,890 sanácia zosuvu

Zmluvná cena bez
DPH (EUR)

Cas plnenia zmluvy

úprava cesty, oporný múr na ceste H/595, dočasná
prístupová cesta

r.\ rok 2(112

11/2012

08/2012

Realizačná cena bez.
DPH (EUR)
Realizačná cena s
DPII (KIR)

168 744,80

168 744,80

202 493,76

202 493,76

84 741,72

98 075,05

101 690,06

117 690,06

11/2012

10/2012

Cena bez DP! 1

253 486,52

266 819,8?

Cena s DP

3 0 4 183.82

3 2 0 183,82

STRABAG <? r „
MLYNSKÉ NIVY 61/A
82
= Í 8 B R AT/SLAVA/S R

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

Ing. August Privilzer
riaidteľ obllsti STRED Zvolen
na základe plnej mpci zo dňa 8.1.2013

Dušan Ivan
r
vedúci OTU oblastŕ STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013
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JAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
1 0 0 : 1 7 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo): Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská
cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko
funkcia, telefón): Ing. Ján Butkovský, riaditeľ
Názov stavby:
„Veľkoplošné vysprávky v Banskobystrickom
kraji."
Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): rekonštrukcia

Miesto stavby
Barca, Vaľkovňa, Kubická
Meno zodpovedného vedúceho stavby
počas celej doby realizácie :
Tibor Nagy

Zmluvná cena:
Realizačná cena:
(bez DPH)
168 744,80€
..(bez DPHi
168 744,80€
Dôvod rozdielu ceny (stručne):
Termín začiatku výstavby
Zmluyný:11.2012
Skutočný: 06.11.2012
Dôvod rozdielu termínov (stručne).
Termín ukončenia výstavby
Z m l u v n ý : 11.2012
Skutočný: 20.11.2012
Dôvod rozdielu termínov (stručne)
Podiel vlastných prác na stavbe (percentuálne) ' : 100%
Rozhodujúce práce stavby
Názov objektu
Číslo
Množstvo/
objektu
Objem (m2)
Komunikácie asfaltové - frézovanie hr.50mm, spojovací
9540m2
postrek, kryt z AC 11 hr.SOmm

Finančný
objem v €
168 744,80

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom):
Obnova a rekonštrukcia ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji.
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :
otvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky reagoval
zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.
(
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) objednávateľa :
V Lučenci dňa 17.12.2012
ng. Ján Butkovský
meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)
riaditeľ
unkcia podpisujúceho / podpisujúcich
podľa obchodného registra

/ečiatka, podpis

V prípade združenia sa v hlavičke zhotoviteľa vypíše „Názov združenia" a STRABAG ako člen združenia, príp. líder zdivženia
V prípade, ak sme lídrom združenia, podiel vlastných prác je 100%, ak sme členom združenia, podiel vlastných prác je prislúchajúci
podielu v ZoD.

OS 07/11 Realizácia stavby

Schválené: marec 2011

Revízia: 01
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Zhotoviteľ :
v»ľ*ofe»,«i«
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:17 317 282, IČ DPH: SK 202 031 62 98
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro., vložka č. 991/B
Objednávateľ (obchodné meno a sídlo): Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č.23
974 00 Banská Bystrica
Kontaktná osoba objednávateľa pre možné overenie uvedených údajov (meno, priezvisko,
funkcia, telefón): Ing. Vladimír Manka, predseda BBSK

Názov stavby: „Cesta II/595 Veľká Ves Kokava nad Rimavicou km 24,840 - 24,890sanacia zosuvu'

Miesto stavby

Predmet plnenia a charakter zákazky :
(novostavba, oprava, rekonštrukcia, rekonštrukcia
s rozšírením): rekonštrukcia

Meno zodpovedného vedúceho stavby
počas celej doby realizácie :
Tibor Nagy

Obec Zlatno

Zmluvná cena:
Realizačná cena:
(bez DPH)
84 741,72€
IbezDPH)
98 075,05€
Dôvod rozdielu ceny (stručne): Navýšenie rozsahu prác
Termín začiatku výstavby
Zmluvný: 25.06.2012
Skutočný: 03.08.2012
Dôvod rozdielu termínov (stručne): príprava stavby
Termín ukončenia výstavby
Zmluvný : 30.11.2012
Skutočný : 01.10.2012
Dôvod rozdielu termínov (stručne): včasné plnenie záväzkov
Podiel vlastných prác na s^vbe(percentuálne)
100%
Rozhodujúce práce stavby :
Číslo
Názov objektu
Množstvo/
objektu
Objem (m2)
1.
Úprava cesty
287,50m2
Oporný múr na ceste II/595
337,50m3
Dočasná prístupová cesta
1018,8m3

Finančný
objem v €
23 537,94
61 526,60
11 321,09

Stručná charakteristika prác (zhotoviteľom):
Sanácia zosuvu na ceste II/595 z gabionových košov.
Potvrdenie referencií objednávateľa o danej stavbe :
otvrdzujem, že práce boli vykonané riadne a odborne, v dohodnutých termínoch, v požadovanej kvalite,
zodpovedali technickým požiadavkám a boli dokončené bez vád. Na pripomienky a požiadavky reagoval
zhotoviteľ bez zbytočných odkladov.
Potvrdenie pravdivosti údajov štatutárom (podľa obchodného registra) objednávateľa :
V Banskej Bystrici dňa 17.12.2012
ng. Vladimír Manka
meno podpisujúceho / podpisujúcich (čitateľne)
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Príloha 6/
Doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho
vyhlásenie stavbyvedúceho
osvedčenie stavbyvedúceho
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o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti
Slovenská k o m o r a stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Peter Rišian
16. 3 . 1 9 6 3

narodený/á

v y k o n a l / a skúšku o d b o r n e j spôsobilosti podľa zákona SNR č. 1 3 8 / 1 9 9 2 Zh.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v z n e n í neskorších predpisov pre v ý k o n činnosti

stavbyvedúci

s e v i d e n č n ý m číslom

11885

O p r á v n e n i e s p l n o m o c ň u j e vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
p o d l á zákona č. 5 0 / 1 9 7 6 Zb. o ú z e m n o m plánovaní a stavebnom poriau^u
v z n e n í neskorších predpisov.

30.3.2011

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

D á t u m vydania

Predseda SKSI

v'

m

TO

|

VYHLÁSENIE STAVBYVEDÚCEHO

Dole podpísaný Ing. Peter Rišian, narodený ,

týmto vyhlasujem

že budem k dispozícii na plnenie zmluvy na stavbe „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií" pre spoločnosť
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO 17317282
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel; Sro, vložka číslo : 991/B,

Uchádzača o verejnú zákazku.

Toto čestné vyhlásenie činím za účelom preukázania kvalifikačných predpokladov
pre podanie ponuky na realizáciu predmetného projektu.

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

Ing. Peter kisi
stavbyvedúci

STRABAG

s . r . o .
MLYNSKÉ NIVY 61/A
8 2 5 1 8 BRATISLAVA/SR

Dušáďlvan
\
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Príloha 71
Čestné vyhlásenie uchádzača
čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač: STRABAG s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO: 17 317 282 týmto pre účely preukázania osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm.
h) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov k podlimitnej
zákazke na dodanie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.
07.11.2013 vo Vestníku VO č. 218/2013 pod značkou 18241-WYP.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií".
vyhlásenej: Obec Sklené Teplice, č. 161, 966 03 Sklené Teplice
IČO: 00321001

čestne vyhlasujem, že

nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá
sa vymáha výkonom rozhodnutia,
nemám nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného
vyhlásenia.
Vo Zvolene, dňa

2.12.2013

S T R A B A G
s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
8 2 5 1 8 BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. Auyusi rrivitzéjr
ivi
riaditeľ oblasti ^TRED
Zvolen
S"
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Dušan ivan
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa § 32 odseku 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, o splnení podmienok
účasti vo verejnej súťaži vyhlásenej vo W O č. 07.11.2013 vo Vestníku VO č. 218/2013 pod
značkou 18241-WYP.
na predmet zákazky : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií".
vyhlásenej: Obec Sklené Teplice, č. 161, 966 03 Sklené Teplice
IČO: 00321001

Uchádzač
Obchodné meno : STRABAG s.r.o.
Adresa podnikania : Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282

Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk 3.12.2013 spĺňame podmienky účasti
a v prípade úspešnosti preukážeme ich plnenie nasledovne:
I. podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, (uviesť, akým
dokladom preukážeme splnenie podmienky účasti)
1.

Uviesť, napr. Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov zo dňa 31.3.2013 platné
do 31.3.2014

2.

Uviesť čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

3.

Uviesť čestné prehlásenie o splnení podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j) zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, alebo

4.

vymenovať všetky doklady podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní, ktorými uchádzač bude preukazovať splnenie podmienok účasti.
Uchádzač je povinný uviesť aj platnosť dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu
predkladania ponúk.

III. podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, (uviesť, akým
dokladom preukážeme splnenie podmienky účasti)
1. V zmysle § 28 ods. 1 písm. a) Zoznamom úspešne zrealizovaných zmlúv
o uskutočnených stavebných prácach za predchádzajúcich päť rokov
(2008,2009,2010, 2011, 2012).

2. predložiť min. 2 referenciu, ktorá sa musí týkať predmetu zákazky - rekonštrukcii
miestnych komunikácií v hodnote min. 50 000,- € bez DPH.
3.2 Ponuku predkladá skupina dodávateľov
(NEUPLATŇUJE SA)
Čestne vyhlasujem, že
•

som schopný pravdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade
potreby/pochybností, preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase
a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo VVO 18241-WYP zo dňa 7.11.2013
por. č. 218/2013 a s predmetnými súťažnými podkladmi;

•

v prípade úspešnosti v predmetnej verejnej súťaži podľa § 44 ods. 1 zákona 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní predložíme všetky doklady na splnenie podmienok účasti
podľa §26 - §28 zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré uvádzame
v čestnom vyhlásení a preukážeme nimi splnenie podmienok účasti ku dňu
predkladania ponúk.

Vo Zvolene, dňa 2.12.2013

St RÁ BA Q

S.r.o.

Dušan Ivan
^
vedúci OTÚ oblasť STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013

Príloha 8/
Rozpočet
rozpočet

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV*
Stavba:

P.č,

1

2

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Cena celkom
bez DPH

Skrátený popis

Komunikácia č. 1
Komunikácia č. 2
Celkom

43 461,81
26 184,43
69 646,24

DPH 20 %

8 692,36
5 236,89
13 929,25

Cena celkom s
DPH

52 154,17
31 421,32
83 575.49

avba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

jjekt:

Komunikácia č. 1

Dátum:
JKSO:

ísť:

ľ.Č.
1

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Množstvo
celkom

Čeria
jednotková

Cena celkom

2

3

4

5

6

7

8

1

HSV
1

Zemné práce

113108442

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z
kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým
spojivom

001

3 001

43 461,81
3 049,65

m2

1650,000

1,14

1 881,00

122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre
cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3

104,000

2,29

238,16

122202209

Príplatok za lepivosf horniny 3

m3

24,750

0,05

1,24

132201101

Výkop ryhy do šírky 600 min v horn.3 do 100
m3
m3 - pre PVC rúru

6,000

5,72

34,32

132201109

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

m3

6,000

0,05

0,30

162401102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1 -4 do
2000 m

m3

82,500

1,30

107,25

7 001

1671011011

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín
tr. 1 -4 do 100 m3

m3

82,500

0,95

78,38

8 001

171101103

Uloženie sypaniny do násypov

m3

21,500

3,08

66,22

9 001

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

82,500

1,15

94,88

10 001

171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné
t

115,500

3,61

416,96

11 001

174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet,
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3

21,500

6,09

130,94

4

V o d o r o v n é konštrukcie

12 271

451541111

Lôžko pod bet.žlab a rúru PVC zo štrkodrvy

1 221

2

4 001
5 001

6 001

5

98,97
m3

2,300

43,03

Komunikácie

98,97
38 608,37

564762113

Podklad alebo kryt z kameniva drveného
veľ.0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm

m2

200,000

9,88

1 976,00

564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm

m2

200,000

7,13

1 426,00

565161011

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrením a zhutnením tr.i., po zhutnení
hr.80 mm

m2

200,000

13,36

2 672,00

569831111

Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou,
rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm

m2

305,000

4,47

1 363,35

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od
0, 50 do 0,70 kg/m2
m2

2590,000

0=51

1 320,90

577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný
m2
(ABS) hr.60mm

1850,000

12,80

23 680,00

597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého
tr.C 8/10 z prefabrikátov

100,000

13,11

1 311,00

20 221

597962126

Dodávka a montáž bet. žlabu s liatin.hranou a
m
liat.poklopom DN 200

6,800

169,37

1 151,72

21 R

dodav.6

Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm

740,000

5,01

3 707,40

13 221
14 221

15 221
16 221

17 221
18 221
19 221

:

Práce a dodávky HSV

22 271
23 286

m

m2

8

Rúrové vedenie

871383120

Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných
rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 150 m

4,000

2861101800

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
160x 3.6x2000mm

2,000

292,77

ks

2,89
16,45

11,56
32,90

1

24 271

25 221
26 015
27 001

28 221

899623141

Obetónovanie žlabu + rúry PVC betonom C
20/25

m3

9

Ostatné konštrukcia a práce-búranie

919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m

938902122

Čistenie plôch betónových konštrukcií
tlakovou vodou

m2

938902202

Čistenie priekop spevnených o objeme
nánosu 0, 15-0,30 m3/m

998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky
objektu

Celkom

2,300

107,96

248,31
1 412,05

21,000

6,23

130,83

1650,000

0,43

709,50

m

400,000

1,37

548,00

t

474,381

0,05

23,72

43 461.81

i
I

tavba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Ibjekt:

K o m u n i k á c i a č. 2

Dátum:

asť:

JKSO:

KCN

P.Č.

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

3

4

5

6

.7

8

HSV

Práce a dodávky HSV

26 184,43

1

Zemné práce

113108442

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z
kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým
spojivom

m2

827,000

1,14

942,78

2 001

122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre
cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3

155,000

2,29

354,95

3 001

122202209

Príplatok za lepivosť horniny 3

m3

40,800

0,05

2,04

162401102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
2000 m

m3

136,000

1,30

176,80
129,20

1 221

4 001

2 508,03

5 001

1671011011

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín
tr.1-4 do 100 m3

m3

136,000

0,95

6 001

171101103

Uloženie sypaniny do násypov

m3

19,000

3,08

58,52

7 001

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

136,000

1,15

156,40

8 001

171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné
t

190,400

3,61

687,34

5

Komunikácie

564762113

Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ.
0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm
m2

305,000

9,88

3 013,40

564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením, hr.po zhutnení 150 m m

m2

305,000

7,13

2 174,65

565161011

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení
hr.80 mm

m2

305,000

13,36

4 074,80

569831111

Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou,
rozprestrenie,zhutnenie.hr. 100 m m

m2

265,500

4,47

1 186,79

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od
0, 50 do 0,70 kg/m2
m2

1157,000

0,51

590,07

14 221

577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný
(ABS) hr.60mm
m2

827,000

12,80

10 585,60

15 R

dodav.6

Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm

330,000

5,01

1 653,30

9 221
10 221

11 221
12 221

13 221

[6 221
7 015

8 221

23 278,61

m2

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m

938902122

Čistenie plôch betónových konštrukcií
tlakovou vodou

998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky
objektu

Celkom

397,79
3,000

6,23

18,69

m2

827,000

0,43

355,61

t

469,759

0,05

23,49

26 184.43

Prífoha 9/
Návrh zmluvy o dielo
návrh zmluvy o dielo
príloha č.1 ZoD - rozpočet

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") ako výsledok obstarávania podprahovej
zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Sklené Teplice
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Meliš, starosta obce
Sídlo: Obec Sklené Teplice č. 161 966 03 Sklené Teplice
IČO: 00321001
DIČ:
Nieje platcom DPH.
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
*
(ďalej len ako „objednávateľ")

STRABAG s.r.o.
Zastúpený:
Ing. Jarmila Považanova, konateľka spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Sídlo:
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO:
17 317 282
DIČ:
2020316298
IČ DPH:
SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
142 311 0003/1111
Registrácia:
spoločnosť s ručením obmedzeným v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, volžka č. 991/B
Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických : Andrej Olejár, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
- veciach zmluvných: Ing. August Privitzer, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED zvolen
Telefón:
045/525 0165
Fax:
045/532 0835
E-mail:
dusan.ivan@strabag.com
(ďalej len zhotoviteľ)
Článok II.
Predmet zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky v zmysle § 100
až 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií" v obci Sklené Teplice, podľa ustanovení Obchodného
zákonníka v súlade s ponukou zhotoviteľa do verejného obstarávania, predloženej na základe výzvy
verejného obstarávateľa (objednávateľa) podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní,
zverejnenej na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom č. 07.11.2013 vo
Vestníku VO č. 218/2013 pod značkou 18241-WYP a v súlade s § 45 zákona o verejnom
obstarávaní.
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2.

3.

4.
5.
6.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve o dielo Rekonštrukciu miestnych komunikácií, a to v súlade s cenovou
ponukou zhotoviteľa a v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, v kvalite
podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, a
platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov (ďalej ako „dielo").
Predmetom tejto dohody je zhotovenie diela - „Rekonštrukcia miestnych komunikácií " za
podmienok dojednaných v tejto zmluve a to v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. Danou Tatarkovičovou v stupni pre ohlásenie stavebných úprav v mesiaci október 2013, s
rozpočtom (rozpočtom sa rozumie nacenených výkazov výmer, ktoré boli súčasťou predloženej
ponuky zhotoviteľa v rámci verejného obstarania), v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi
objednávateľa a to v kvalite podľa príslušných STN, európskych predpisov a platných technických
noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a
bezpečnostných predpisov (ďalej aj ako „dielo").
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu
spôsobom a za podmienok uvedených v tejto dohode.
Miesto dodania a vykonania diela : Obec Sklené Teplice.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí
dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Termín plnenia

1.

Trvanie zmluvy : od
14.04.2014
do
15.06.2014
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať a vykonať dielo do 60 dní od účinnosti zmluvy.
3. Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované
z rozpočtu obce Sklené Teplice.
Článok IV.
Cena za dielo a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. tejto dohody je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri dohode o cene z
cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania. Celková dohodnutá cena za
vykonanie a dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na celkovú výšku 83 575,49,- €, vrátane DPH, ( slovom
osemdesiattri tisíc päťstosedemdesiatpäť/49 Eur)
2. Cena je stanovená v mene EUR podľa úplného a záväzného rozpočtu takto:
Rozpis ceny diela:
a) cena za dielo bez DPH 69 646,24,- €
b) DPH 20% 13 929,25,-€
c) cena za dielo vrátane DPH 83 575,49,- €
d) cena spolu slovom osemdesiattri tisíc päťstosedemdesiatpäť/49 euro s DPH
3. Cena za dielo, uvedená v odseku 1 tohto článku, je viazaná na Projektovú dokumentáciu a rozpočet,
ktorý zmluvné strany považujú za úplný a záväzný.
4. Cena za dielo, uvedená v odseku 1 tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením
záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením
záväzkov zhotoviteľa podľa tejto dohody, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri
realizácii diela. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov,
a stavebných prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia
zmluvy a platnými STN.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac
práce), nebudú objednávateľom uhradené.
6. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia
a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného realizačným projektom za
účelom zvýšenia ceny.
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7. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo postupne - po jednotlivých etapách- komunikácia č.1, komunikácia
č.2.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na
obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Cenu je tiež
možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru
objednávateľa na odsúhlasenie Súpis vykonaných prác a dodávok najneskôr 7 dní pred odovzdaním
diela. Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že dodané množstvo a vykonané práce a dodávky sa
zhodujú s údajmi uvedenými v Súpise vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a
dodávok nemôže obsahovať práce a dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Stavebný dozor
objednávateľa potvrdí predložený Súpis vykonaných prác a dodávok v lehote 3 pracovných dní od
jeho obdržania. Ak má Súpis vykonaných prác a dodávok vady, stavebný dozor objednávateľa ho
vráti zhotoviteľovi do 3 pracovných dní od jeho obdržania na prepracovanie s presným zadefinovaním
vád.
Faktúry - daňové doklady vyhotovené zhotoviteľom v súlade s týmto článkom doručí zhotoviteľ na
adresu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry v 3 vyhotoveniach. Zhotoviteľ je
povinný predkladať objednávateľovi faktúry, ako aj súpis vykonaných prác a dodávok aj v elektronickej
forme (Microsoft Excel). Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Úhrada faktúry verejným obstarávateľom sa
uskutoční do 30 odo dňa doručenia faktúry.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej prílohou nebude
Súpis vykonaných prác a dodávok alebo zhotoviteľ nepredloží faktúru a Súpis vykonaných prác a
dodávok aj v elektronickej forme, má objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 pracovných dní od jej
doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová
lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opraveného alebo doplneného
daňového dokladu.
10. Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky.
8.

Článok V
Podmienky zhotovenia diela
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné
strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Objednávateľ odovzdá
zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
•
1x projektovú dokumentáciu
•
oznámenie o ohlásení stavebných prác
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že :
•
stavenisko bude zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením;
• stavenisko bude označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby; zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným značením
v zmysle nariadenia č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné a zdravotné označenie
pri práci a nariadenia č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko;
•
na stavenisku na náklady zhotoviteľa zabezpečí umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek
v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách;
• stavenisko bude zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb a bude umožňovať bezpečné
uloženie stavebných výrobkov, technologického zariadenia a umiestnenie zariadenia staveniska;
•
na stavenisku bude umožnený bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;
e na stavenisku bude zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu;
« stavenisko bude zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a ochrana
zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
3. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko najneskôr ku dňu zahájenia diela.
4. Zhotoviteľ
je povinný pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať
ustanovenia platných predpisov o bezpečnosti práce, nariadenie vlády SR č. 147/2013 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod.
5. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za dielo.
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6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo
staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
ľ . Zhotoviteľ bude odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník, do ktorého budú zmluvné
strany zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre vykonanie diela. Objednávateľ je povinný stavebný
denník sledovať a do 3 dní k zápisom pripájať svoje stanovisko.
8. Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia prác v jazyku
slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu,
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si
odoberá stavebný dozor. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre
plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok
vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník
na stavbe trvalé prístupný. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci
zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom
odovzdania a prevzatia prác Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci
zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú
mať za následok prerušenie prác, najmä:
•
•

zistenie chýb v projekte
ak by pokračovanie v prácach spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená
bezpečnosť pri práci, alebo bezpečnosť tretích osôb.
lO.Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. Ak
stavbyvedúci zhotoviteľa do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
11.Ak stavebný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s
obsahom.
12.Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
13.Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník Ing. Petra Rišiana, tel. č.
0911 247 134.
Článok VI.
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom, náhrada škody
1. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ, a to od momentu vzniku diela
alebo jeho zhotovenej časti. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša
zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela.
2. Veci, stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ.
Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela
spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál
obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len
stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení
neskorších predpisov, resp. vyhl. č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich
zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele
podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy (t.j. všeobecne záväzné nariadenia
obce Sklené Teplice), zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác
svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce negatívny vplyv na
životné prostredie.

4

ČI. VII
Zmluvné pokuty
1.
2.

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela
realizovaného v príslušnej etape za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania úhrady faktúry.

ČI. VIII.
Záručná doba - zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá
technickým normám a predpisom SR, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na seba záväzok, že
predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle projektovej
dokumentácie.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní: 60
mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou
pohromou.
5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná
vada diela. Oznámenie vád diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať označenie
vady diela, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný
reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 15 dní po jej písomnom oznámení, havarijné stavy
bezodkladne. Za písomnú formu oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú
adresu zhotoviteľa: peter.risian@strabag.com
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou osobou
na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených vád, vady neodstráni v lehote
podľa odseku 5. tohto článku.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej
vady.
8. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela realizovaného v príslušnej etape za
každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škodu, ktorú možno
vymáhať samostatne.
9.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady
diela odstraňovať.
Článok IX.
Podmienky vykonania diela
1. Pri realizácii diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s projektovou dokumentáciu a podľa
časového harmonogramu postupu prác v kvalite podľa príslušných európskych noriem a STN a
platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych,
prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Kvalita vykonaných prác musí zodpovedať tejto zmluve, príslušným technicko-kvalitatívnym predpisom
a ostatným normám a predpisom platnými v čase realizácie diela. Kvalitu realizovaných prác a
zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestami o kvalite
3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu súvisiacich
pozemkov, objektov, majetku objednávateľa
a tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas dodávky tovarov a prác vlastnou vinou a/alebo
vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v súvislosti s dodávkou
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tovarov a prác podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
4. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je
povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ 2 pracovné dni
vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V
prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady
dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
5. Skúšky - riadne zhotovenie diela zhotoviteľ preukáže vykonaním komplexných funkčných skúšok
určených príslušnou STN alebo projektom. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní vopred termín
konania funkčnej skúšky.
6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb
na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie
akejkoľvek osoby v súvislosti s realizáciou diela a to počas celej realizácie (vykonávania) diela ako i za
sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za
dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za požiarnu ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a zabezpečiť im ochranné pracovné pomôcky.
7. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
8. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy,
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne
aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
9. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má
objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 € za každú osobu.
Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených dôvodov len vtedy,
ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcom upozornení objednávateľa.
Článok X.
Odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto dohode zakladá
oprávnenie odstúpiť od dohody tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia
od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné vykonať do 30 dní od času,
kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
a) ak zhotoviteľ vykonáva dielo bez objektívnej príčiny v rozpore časovým harmonogramom, s
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými
predpismi, alebo zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál
požadovaný v projektovej dokumentácii, vykonáva naviac práce v porovnaní s projektovou
dokumentáciou bez súhlasu objednávateľa (investora);
b) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v odseku 1 článku V. tejto zmluvy.
3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť
doručený druhej zmluvnej strane.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a zaväzujú sa vzájomne
oznámiť druhej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.
Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu
druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
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4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za
podmienky dodržania ustanovenia § 10a3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, sú
vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne
podpísané zmluvnými stranami.
5. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou.
7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto
zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením
novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu druhej
zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto dohody a/alebo z nej
vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad inak. Toto ustanovenie je
dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
9. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží
objednávateľ, dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
dohodu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a
zrozumiteľne, dohodu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dohoda je urobená v
predpísanej forme, dohodu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
č. 1 - Ocenené výkazy výmer( komunikácia č.1, komunikácia č.2)

V Sklených Tepliciach, dňa

Objednávateľ:

2013

Vo Zvolene, dňa 2 12 2013

S T R A B A G
s.r.o.
M l v
N S K É NiVY 61/A
8 B R AT IS LAVA/S R

Zhoto

(10)

Ing. August/Privit
August/Pi
riaditeľ oblasti SI
na základe plnej

r
ED Zvolen
)ci zo dňa 8.1.2013

\

Dušan Ivan
\
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 8.1.2013
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV
Stavba:

P.č.

1
2

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Cena celkom
bez DPH

Skrátený popis

Komunikácia č. 1
Komunikácia č. 2
Celkom

43 461,81
26 184,43
69 646.24

DPH 20 %

8 692,36
5 236,89
13 929.25

Cena celkom s
DPH

52 154,17
31 421,32
83 575.49

DANIE
>a:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ct:

Komunikácia č. 1

Dátum:
JKSO:

i

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

2

3

4

5

6

7

8

HSV

Práce a dodávky HSV

43 461,81

1

Zemné práce

113108442

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z
kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým
spojivom

m2

1650,000

1,14

1 881,00

2 001

122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre
cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

m3

104,000

2,29

238,16

3 001

122202209

Príplatok za lepivosf horniny 3

m3

24,750

0,05

1,24

4 001

132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100
m3 - pre PVC rúru
m3

6,000

5,72

34,32

5 001

132201109

Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

m3

6,000

0,05

0,30

162401102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
2000 m

m3

82,500

1,30

107,25

7 001

1671011011

Nakladanie neuľahnutého výŔopku z hornín
tr.1-4 do 100 m3

m3

82,500

0,95

78,38

8 001

171101103

Uloženie sypaniny do násypov

m3

21,500

3,08

66,22

9 001

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

82,500

1,15

94,88

171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné
t

115,500

3,61

416,96

174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet,
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3

21,500

6,09

130,94

4

Vodorovné konštrukcie

451541111

Lôžko pod bet.žlab a rúru PVC zo štrkodrvy

2,300

43,03

1 221

6 001

10 001
11 001

12 271

3 049,65

98,97
m3

98,97

5

Komunikácie

564762113

Podklad alebo kryt z kameniva drveného
veľ.0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm

m2

200,000

9,88

1 976,00

564851111

Podklad zo štrkodrvíny s rozprestrením a
zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm

m2

200,000

7,13

1 426,00

565161011

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení
hr.80 mm

m2

200,000

13,36

2 672,00

569831111

Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou,
rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm

m2

305,000

4,47

1 363,35

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od
0, 50 do 0,70 kg/m2
m2

2590,000

0,51

1 320,90

577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný
m2
(ABS) hr.60mm

1850,000

12,80

23 680,00

597961111

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého
tr.C 8/10 z prefabrikátov

100,000

13,11

1 311,00

20 221

597962126

Dodávka a montáž bet. žlabu s liatin.hranou a
liat.poklopom DN 200
m

6,800

169,37

1 151,72

21 R

dodav.6

Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm

740,000

5,01

3 707,40

8

Rúrové vedenie

871383120

Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných
rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 150 m

4,000

2861101800

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
160x 3.6x2000mm

2,000

13 221
14 221

15 221
16 221

17 221
18 221
19 221

22 271

?3

286

38 608,37

m

m2

292,77

ks

2,89
16,45

11,56
32,90

24 271

25 221
26 015
27 001

28 221

899623141

Obetónovanie žlabu + rúry PVC betonom C
20/25

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
m
podkladu hibky nad 100 do 150 mm

938902122

Čistenie plôch betónových konštrukcií
tlakovou vodou

m2

938902202

Čistenie priekop spevnených o objeme
nánosu 0, 15-0,30 m3/m

998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky
objektu

Celkom

m3

2,300

107,96

248,31
1 412,05

21,000

6,23

130,83

1650,000

0,43

709,50

m

400,000

1,37

548,00

t

474,381

0,05

23,72

43 461.81

\DANIE
vba:

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ekt:

Komunikácia č. 2

Dátum:

sť:

;č.

JKSO:

KCN

Kód položky

Skrátený popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

2

3

4

5

6

7

8

1

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

113108442

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z
kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým
spojivom

2 001

122202202

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre
cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3

3 001

122202209

Príplatok za lepivosť horniny 3

162401102

Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do
2000 m

5 001

1671011011

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín
tr. 1 -4 do 100 m3

6 001

171101103

Uloženie sypaniny do násypov

7 001

171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

8 001

171209002

1 221

4 001

9 221

26 184,43
2 508,03

m2

827,00 ° i

1,1 4

942,78

m3

155,00 3

2,2!3

354,95

m3

40,80 3

0,0!

2 04

m3

136,00( 1

1,3C

176,80

m3

136.00C

0,95

129 20

m3

19.00C

3,08

58 52

136,000

1,15

156 40

190,400 j

3,61

687,34

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivc
|(17 05) ostatné
f

5

Komunikácie

564762113

Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ.
0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 m m
m2

564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením, h r. po zhutnení 150 mm

565161011

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s
rozprestrením a zhutnením tr.ľ, po zhutnení
hr.80 m m

569831111

Spevnenie krajníc komunikácií štrkodrvinou,
rozprestrenie.zhutnenie.hr. 100 m m

23 278,61
305,000

9,88

3 013,40

m2

305,000

7,13

2 174 65

m2

305,000

13,36.

4 074,80

m2

265,500

4,47

1 186,79

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v množstve od
0, 50 do 0,70 kg/m2
m2

1157,000

0,51

590 07

14 221

577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný
(ABS) hr.60mm
n2

827,000

12,80

15 R

dodav.6

10 585 60

Vyplátovanie spodnej vrstvy hr. 0-100 mm

330,000

5,01

1 653,30

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

319735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
jodkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
rn

338902122

Sistenie plôch betónových konštrukcií
lakovou vodou

10 221

11 221
12 221

13 221

16 221
17 D15

T.2

nn2

397,79
3,000

'6,23

18 69

827,000

0,43

355 61

469,759

0,05

23,49

3

18 221

398225111

resun hmôt pre pozemnú komunikáciu a
Ietisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky
)bjektu

Celkom

t

26 184.43

Príloha 10/
Kópia ponuky na C D
kópia ponuky na CD nosiči

n n c i r i

