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uzatvorená medzi objednáv@teľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

_'-áž.q`í':íĹoť"

čl. i. Zmluvné strany

Objednávateľ
Názov:

Sídlo:

V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu lBAN:

lčo:
D'Č:

Právna forma:
Zástupca mesta
vo veciach technických:

Obec Beňadovo
Beňadovo č. 66, 029 63 p.Mútne
Jaroslav Pepucha, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK69 5600 0000 0040 4132 1001
00314391
2020571597
samosprávô, obec

Jaroslav Pepucha, starosta obce

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Zápis v oR/ŽR :

Síd'o:

V zastúpení:

Bônkové spojenie:
Číslo účtu lBAN
'ČO:

Zástupca vo veciach
zmluvných:

technických:
Telefón:
E-mail:

Zhotoviteľ  potvrdzuje,
známe   technické,   kvalitatívne

STRABAG s.r.o.

Obchodný register okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.
991/8
Mlynské nivy 61/A, 82518 Bratislava
lng. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera  Nádaská, konateľka spoločnosti
Unicredit Bank Czech republic and Slovakia as.
SK54 11110000 0014 23110003
173 17 282

lng. Ján  Michel -  riaditeľ oblasti

lng. Jozef Rambala -vedúci prevádzkovej jednotky
ing. Jozef Rambala -vedúci prevádzkovej jednotky
0902 978 239
iozef.rambala@strabaE.com

že  sa  v plnom  rozsahu  oboznámil  s rozsahom  a  povahou  diela,  že  sú  mu
a   iné    podmienky   súvisiace   s realizáciou   diek],   vie   zabezpečiť   všetky

požadované  materiály  a  výrobky  a  že  disponuje  takými  kapacitami  a  odbornými  znalost'ami,  ktoré  sú
k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

čl. 2. Predmet zmluvy

2.1.  Názov diela -stavby:  l(omunikácie Beňadovo vetva 84 a 86

Miesto stavby: k.ú. Beňadovo    '

2.2.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že  za  podmienok dohodnutých  touto  zmluvou vykoná  pre  objednávateľô  dielo -
stavbu v zmysle spracovaných podkladov,  ktoré boli predložené v rámci verejného obstarávania. Objednávateľ
sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
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';`F 2.3.   Zhotoviteľ   prevzal   od   obi.ednávatera   súťažné   podklady   s príslušnými   prílohami,   na   základe   ktorých

F             predložil objednávateľovi súťažnú ponuku na zabezpečenie predmetu verejného obstarávania.

2.4. Zhotoviteľvyhlasuje a zaväzuj.e sa, že dielo ako celok, resp. čast' neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela, ktorá
obsôhuj.e náklady na všetky práce potrebné k realizácii stavby.

2.6.   Zhotoviteľ  bude   uskutočňovať  práce   súvisiace   s predmetom   obstarávania   v súlade   so  stanoviskami

príslušných  orgánov a  organizácií, s platnými technologickými  postupmi  a  pri  dodržani`  platných  legislati'vnych
predpisov o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.7.  Súčast'ou  úspešného  plnenia  zhotoviteľa  je  aktívne  spolupôsobenie  a  koordinácia  povereného  zástupcu
objednávateľa so zhotoviterom,  pričom  komunikácia  bude  prebiehať telefonicky, osobne  pri obhliadke stavby
a zápismi v stavebnom denníku, ktorý bude zhotoviteľ viest'.

2.8.   Zhotoviteľ  sa   zaväzuje   realizovat'  celé   dielo   na   vlastnú   zodpovednost',   na   svoje   náklady,   na   svoje
nebezpečenstvo a vo vlastnom mene.

2.9.   Objednávateľ   sa   zaväzuje,   že   riadne   avčas   dokončené   dielo   uskutočnené   vsúlade   s projektovou
dokumentáciou a výkazom výmer prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 4.

čl. 3. Lehota plnenia

3.1.   Odovzdanie   staveniska    objednávateľom   a prevzatie   zhotoviteľom   sa    uskutoční   na    základe   výzvy
objednávateľa, ktorú objednávateľ zašle zhotoviterovi najmenej 7 dní vopred.

3.2. Termíny:     Začatie prác:                        Zhotoviteľsa zaväzuje začať stavebné práce do troch

pracovných dnĺ po protokolárnom prevzatí staveniska.

Ukončenie: do 90 kalendárnych dnĺ po protokolárnom prevzati' staveniska.

3.3.  Zhotoviteľ je  povinný  ihneď  písomne  oboznámit'  objednávateľa  so  vznikom  akejkoľvek  udalosti,  ktorá
sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia.

3.4.    Zhotoviteľ   splní    svoju    povinnost'    podra    tejto    zmluvy    riadnym    ukončením    a    odovzdanĺm    diela
objednávateľovi v dohodnutom  termíne,  o  čom  bude zmluvnými stranami vyhotovený a  podpísaný   zápis  na
mieste  realizácle  prác.  Konštrukcie,  ktoré  budú  v` priebehu  výstavby  pri  ďalšej  činnosti  zhotoviteľ@  z@kryté,
odovzdá  zhotoviteľ objednávateľovi  v priebehu  výstôvby,  a  to  formou  zápisu  v  stavebnom  denníku.  Okrem
obvyklých   preberaci'ch   podmienok  zhotoviteľ  bude   dokumentovať  kvalitu   odovzdaných   prác   doloženými
atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov alebo materiálov a tieto kompletne predloží
objednávateľovi pri fakturácii príslušných prác.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitera predloženej v rámci
verejného obstarávania dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

4.2.  Zmluvná  cena  je  stanovená  na  základe  oceneného  výkazu  výmer,  ktorý j.e  neoddeliteľnou  čast'ou  tejto
zmluvy  (prĺloha  č.  1).  Zmluvná  cena  bola  určená  na  základe  rozpočtu  (oceneného  výkazu  výmer),  u ktorého
zhotoviter zaručuje jeho úplnosť. Zmluvná cena je konečná a zaručuje úplnost' a komplexnosť diela.



4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
a)   v prĺpade nevyhnutného rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávatera,
b)  pri nevyhnutnej zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom,
c)   pri zmene zákonnej sadzby DPH.

ostatné zmeny cehy nie sú prípustné.

4.4.Dodatokkzmluve,ktorájevýsledkomverejnéhoobstarávania,aktorýbyzvyšovalcemplneniaalebojeho
časti,jemožnéuzatvoriťlenzadodržaniapodmienokstanovenýchzákonomoverejnomobstarávaní.

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Cena bez DPH:      162.587,68€
DPH:           32.517,54 €

Celková cena diela s DPH:     195.105,22 €
Slovom: Stodeväťdesiatpäťtisícstopät' eur a dvadsat'dva eurocentov.

4.6.Zhotovitersazaväzuje,ževykonázrnluvhépráceaprijmerizikárealizácievrámcitejtozmluvyzazmluvnú
Cenu.

4.7.   Práce,   ktoré  zhotoviter  vykoná  odchylne  od  schválenej  projektovej  dokumentácie  alebo  bez  príkazu
objednávateľa, nebudú obstarávateľom uhradené.

čl. 5. Platobné podmienky

51  0bjednávater  neposkytne  zhotoviterovi  žiaden  preddavok.  Cena  za  dielo  bude  uhradená  po  riadnom
vykonanídielanazákladejednejfaktúry,ktorejprílohoubudesúpisskutočnevykonanýchprácodsúhlasených
a prevzatých objednávaterom.

5.2.  Zhotoviter vystavi' faktúru  za  vykonané  práce v troch  rovnopisoch.  Okrem  všeobecných  náležitostí podra
zákonaoDPH,musífaktúraobsahovat'súpiszrealizovanýchprácsjednotlivýmivýmeramizrealizovanýchprác
aichceny.Tietoprácemusiabyťpredvystavenímfaktúrypreverenéaodsúhlasenézástupcomobjednávatera.

5.3.Splatnosťfaktúryjemin.30dni'ododňajejdoručeniaobjednávateľovi.

5.4.  V prípade,  že  faktúra  bude  obsahovat' nesprávne  alebo  neúplné  údaje, je  objednávater oprávnený túto
faktúru  v lehote splatnosti vrátiť zhotoviterovi.  Lehota  splatnosti v tomto  prípade  začne  plynút' od  doručenia
novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Kfaktúremusiabyťpriloženévšetkyatesty,certifikátyaskúškypoužitýchmateriálovatechnológ#(kópie).

Čl.6.Zárukaaz®dpovednost'zavadydiela

6.1.  Kvalita  zhotoveného  diela  bude  v súlade  s proi.ektovou  dokumentáciou  a výkazom  výmer  so  záväznými
S"  a  odbomými  normami a  právnymi  predpismi a  bude   zodpovedat' účelu,  na  ktorý sa  dielo  obvykh  uŽíva
a počas záručnej doby bude môť vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.  Záruka  za  vykonané  práce je  v dĺžke  60  mesiacov,  na výrobky  podra  záruky výrobcu -   min.  24 mesiacov
samostatne a zači'na plynút' odo dňa odovzdania a prevzatia stavby.

6.3.  Objednávater má  právo  na  bezplatné  odstránenie  závady,  ktorá  sa  prejavila  po  odovzdani'  dielá  a bola
spôsobená  porušením  povinností  zhotovitera.  Zhotoviter  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené
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použitím  podkladov  Ô vecĺ  poskytnutých  objednávateľom  Ô zhotoviteľ ani  pri  vynaložení všetkej  starostlivosti
nemohol zistiť lch nevhodnost' alebo na  ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.4.  Prípadnú  reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný  uplatniť bezodkladne  po zistení vady pi'somnou
formóu  na  adresu  zhotoviteľô.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje  začat'  s odstraňovaním  prĺpadných  vád  diela  v zmysle
bodu  6.3.  do  10  dnĺ  od  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  a vady  odstránit'  v čo  najkratšom
technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarij.né, je zhotoviteľ povinný odstránit` do 24 hodín od
ich  nahlásenia.  Sú  to  najmä  tie  závady,  na  základe  ktorých  nemôže  obstarávateľ  dielo  užívat'  a   hrozí  mu
maj.etková ujma (prasknuté potrubia a pod.)

6.6. V prípôde, že zhotoviter nezačne s odstraňovani'm vád  reklamovaných v záručnej  lehote podľa  bodu 6.4.a
6.5, je objednávateľ oprávnený  nechat' tieto vady odstrániť tret'ou  osobou a  náklady vyúčtovať zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ s@  zaväzuje  tieto  náklady  uhradiť v plnej výške  do  21  kalendárnych  dni' odo  dňa  obdržania  faktúry,
ktorou mu boli tieto  náklady vyúčtované.

čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a)    V prípade,  že .sa  zhotoviter  zvlastnej  viny  dostane  do  omeškania  sodovzdani'm  diela   po  termi'ne

uvedenom v bode 3.2., je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny za
každý začatý deň omeškania.  /

b)    Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  a  nedorobky  vdohodnutom  termíne  podra  bodu  6.4.  a 6.5.,  zaplatĺ
objednávaterovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5  %  zo  zmluvnej  ceny  za  každý  deň  omeškania  až  do
odstráneniô poslednej vady diela.

c)    V pri'pade  nedodržania  termi'nu  splatnosti  faktúr  môže  zhotoviteľ  vyúčtovať  objednávaterovi  úrok
z omeškania vo výške 0,19/o z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

čl. 8. Stavenisko

8.1.   Objednávateľ  sa   zaväzuje   odovzdať  zhotoviterovi   celé   stavenisko   nezaťažené   právami   tretĺch   osôb
v súlade s bodom 3.1.

8.2.  Objednávateľ  odovzdá  zhotoviterovi  stavenisko  protokolom  o odovzdaní  staveniska  alebo  zápisom  do
stavebného denníka. Zápis bude obsahovať:

-       odovzdanie hranĺc st`aveniska,
-       odovzdanie plochy pre zariadenie staveniska.

8.3. Zhotoviterje povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia
osôb. pri práci, dodržiavat' a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich
ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.4. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami zodpovedá
zhotoviteľ. Zhotoviteľje povinný práce v bli'zkosti existuj.úcich   podzemných inžinierskych sietĺ vykonávat'
opatrne, pričom poškodenie bezodkladne nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka
i poškodenia majetku tretích osôb.

8.6. Zhotoviteľje povinný rešpektovať a plnit' bez on]eškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
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8.7. Zhotovlteľ sa  zaväzuje  po  ukončení a  prevzati' všetkých  prác dať stavenisko a jeho okolie  do  pôvodného
stavu.

čl.  9. Odstúpenie od zmlu`/y, zánlk zmlu`/y, riešenie sporov

9.1. ObJednávateľ môže odstúpit' od zmluvy v týchto prípadoch:
-     keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka,

nie sú zlučiterné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených

-     dielo je zhotoviterom Jýkonávané chybne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným

Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom

-     z\dôvodu  nedodržania  kvality  práce,  výrobkov a materiálov a neschopnosti  uskutočniť nápravu  do  14

dnĺ  od   doručenia   výzvy  na   nápravu,   pri   neplnení  záväzkov   alebo   po   odmietnutí   prispôsobiť  sa

požiadavkám Objednávôteľa dojednaným v zmluve

-     zhotoviteľnedodržal niektorý zo základných termínov uvedených v zmluve;

Zhotoviteľovi  v týchto  pri'padoch  nevzniká  nárok  na  náhradu  škody.  Objednávater je  však  povinný  zaplatiť
zhotoviterovi Čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

Zhotoviteľ   j.e   oprávnený   odstúpit'   od    Zmluvy    iba    v    prĺpade,    ak   Objednávateľ   opakovane   a    napriek

predchádzajúcej   písomnej   výzve   zo   strany   Zhotoviteľa   s   poskytnuti'm   primeranej   lehoty   na   poskytnutie
riadneho plnenia  porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne @ včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.2.  Všetky  spory  a  rozdiely  názorov,   ktoré  vzniknú  zo  zmluvy  alebo  vsúvislosti  s ňou  vďalšom  priebehu
realizácie  prác sô  budú  riešiť v prvom  rade  rokovani'm  medzi zmluvnými stranômi, ďalej odbornou expertĺzou
súdnych  znalcov,  s ktoúmi  budú  súhlôsiť  obidve  zmluvné  strany.  Ak  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  ani  na
úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na prĺslušný súd.

9.3.  Odstúpenie  od  zmluvy  musí  byť  oznámené  písomne.  Vodstúpení  musí  byt'  uvedený  dôvod,  pre  ktorý
strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ
uhradí  náklady,  ktoré  preukázateľne  zhotoviteľovi  vznikli  a   boli  zahrnuté  v zmluvnej  cene   rozprôcovaného
diela.

Čl.  10. Záverečné ustanovenia

10.1.  Objednávateľ je  oprávnený  kontrolovat'  spôsob  vykonávaniô  diela  počas  celej  realizácie.  0  priebehu
kontroly  bude vykonávat' zápisy  do  stavebného  denníka,  ktorý  založí a  bude  viesť až  do  úplného  ukončenia
stavbyvedúci   zhotoviteľa.   Stavebný   denník   bude   cez   pracovnú   dobu   vždy   k dispozícii   objednávaterovi.
Zhotoviteľ  je   povinný  priebežne  a   na   každé   požiadanie      určenému   pracovníkovi  objednávateľa   podávať
informácie,  vysvetlenie,  údaje  apod.  a  taktiež  odsúhlasovôť vzájomne  dohodnuté  dokumenty  preukazujúce
kvalitu  vykonaného  diela.  Zápisy  v stavebnom  denníku  nemôžu  meniť  ustanovenia    tej.to  zmluvy.  Stavebný
dennĺk  musí obsahovat' odnímateľné  (oddeliteľné)  kópie  prepisov  listov  a  to  originál  a  minimálne  dve  kópie.
Zhotoviteľje povinný predkladat' stavebnému dozoru denné zápisy naj.neskôr nasledujúci pracovný deň.

10.2. Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočnit' Ien po vzáj.omnej dohode zmluvných strán vo forme pĺsomného
dodatku,  ktorý  sa  stáva  nedeliteľnou  súčasťou  zmluvy  a  nadobúda  platnosť  podpisom  obidvoch  zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

10.3. Dohody zmluvných strán sô stávajú súčast'ou zmluvy len vtedy, ak to v\nich bude výslovne uvedené.

10.4.   K návrhom   zmien  a   dodatkov   kzmluve  sa  .zmluvné  strany  zaväzujú  vyjadriť  písomne  do  5   dnĺ  od
doľučenia.



10.5.  Ak  nle  je  v imluve  stanovené  inak,  platia  prĺslušné  ustanovenia  Obchodného  zákonníka  a  podporne
•Občianskeho z.konnĺka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.6.   Táto   zmluva   je   vyhotovená      všiestich        rovnopisoch,   štyri   vyhotovenia   pre   objednávateľa   a dve
vyhotovenl.  pre zhotoviteľa.

10.7.     Zmluvné   strany  vyhlasujú,   že  si  túto  zmluvu   prečítali   pred  jej   podpisom,  že   bola   uzatvorená   po
vzájomnom  píejednani' podľa  ich  pravej a  slobodnej. vôle,  nie v tiesni a zô  nápadne  nevýhodných  podmienok,
na znak čoho prlpojujú svoje podpisy.

10.8       Poklaľ zhotoviteľ využije  na  plnenie  predmetu  zmluvy subdodávatera, v prípade zmeny subdodávateľa

počas trvanla tejto zmluvy, je zhotoviter povinný najneskôr do troch pracovných dní, odo dňa, kedy má zmenu
subdodávateľa  nastat',  oznámit' objednávaterovi  zmenu  subdodávateľa  a v tomto  oznámení  uviesť minimálne

nasledovné informácie:
-     podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadaťtretím osobám,

-     navrhovaných subdodávateľov,

-     predmety subdodávok

10.9. Zmluva  nadobúda  platnosť dňom podpisu obidvomô zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim

po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.10. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom  ponúkanie,  poskytnutie alebo

prijatie  úplatku.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  zastávajú  prístup  nulovej  tolerancie  ku  korupcii  na  všetkých
úrovniach    avyžadujú     od    svojich    vlastných    zamestnancov    azmluvných     partnerov    konanie    vsúlade
s protikorupčnými zákonmi.

10.11. Pri'lohy zmluvy:

- pľíloha č.1: Ocenený výkaz výmer

- pr{loha č.2.. Zozr\am subdodávaterov  (Ien  v prípade  ak zhotoviteľ využue  na  plnenie  predmetu zmluvy

subdodávateľa)

starosta obce

v ži,ine' dňa

Zhotoviter:

'  9  -08-   Z02Z

F-----_
STFiABAcls.r.o.
i`,iivnské  Nivy  6i/A,  82518   Brattslava
([?2)

na základe plnej moci

vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci



/j) ROZPOČET STAVBY
Star`rba:               MK e.hdovo v.tva 84 a Be-V\/
ObJok':
Cllť:
JKSO:

Ob|.dnh.t.ľ;    Ob.c B.Aedovo
Zt'olovl'®':

D6`uiTi.                    10 0 2022

sTRmAG

ÍP,C|T|T[                         nr                         |ť!F|rF|  mr  |
Komunlkécla wt`/a B. dl. 484m, lJi,6m                                                                                                                                                                             10188®.5Ô

Zemnó préce
1

Ĺemne pracoOdsďánerp®omlce s prsmlesh. m hrDn`ady, so zložením m vzd"enogť do 100 m a

m3 898,000 1,16

34 745281041.6e

do  1000 m3
2 Odkopá`dta a píekopá`Aa nazapažená pľe cese/. v homho 3 od 1 000 do 1 0000m3 m3 703.000 4,32 3o3e,06

3 Odkopávky a pekopá`/ky mzapsženó pĺe oosV. Príplsiok za lephrosť homlny 3 m3 703.000 1,0§ 73e,16

4 NskLadanle neurahnutório výkopku z homín d,14 nad 10o0 do io" m3 m3 898,000 1.90 1  706.20
5 Vodorovnó mmiosú`e"o výkoplai pĺo cest)/ po nespe`ÍrtenQ| oesto z homny 0..14 m3 1  601 ,000 2,88 4 578.88

rúd 1000 do 100m m3 na vzdlalenost do 1" m, odvoz na medzJsklädku

6 Uložeole sypariny do násyi)u   súdľžne| hornlny s rierou zhiJtnenla nad  103 % podľa m3 330,000 8.70 2  211.00
ProctorLsúndard. Nd8}p výľn®ny podk}žla hr. O,5m.

7 Smtodľva oÓ3A do násypu m3 330.000 44.23 14 595,90
8 Uloženle sypanlrry m skládky md 1 000 do 1 0" m3 m3 703.000 0,07 011.01

9 Upm\/a pláno v zárezoch v hormne 14 8o zhirb"nlm m2 2 870.000 1.82 5 239.78
10 Svahovanlo v zárszocwnásypoch nú! 1  263,000 0.78 ee5.14

Komunpúcl® 67 1 3e2e
Podklad zo Šokodrv]ny a rozprosbotim ® zhuhenĺm. po

Podklad zo 50*odryiny s rozpľBsttilm a zhuownĺm. po zJiumenĺ nr. 250 mm

281m.1. 6.6m 60 704,1 2
Z®mnó préco                                                                                                                                                                                                                                      17 e32.08

13 Odsďánerio omlc® s premlesh. m l`romady, so zkxženĺm na vzddenogť do 100 m a m3 4e7.000 1.16 5a4,02
do 1000 m3

'4 Odkopá`ri;a a piekopá`d.a nezapažená pre ce3ty, v homlno 3 od 1 000 do 1 oooom3 m3 188.000 a.32 812.'6

15 Odkopávky a prekopá\/ky nozapažen6 pre oBsb/. F"platok za lephosť homhy 3 nú 188,000 1.05 197.40

10 NakJsdanlo neurehnL%lm výkop(u z homln d 14 nad 1000 do 1 oom m3 m3 487,000 1,90 925,30
17 Voďorovnó pľemegtncnb `ÝkoplaJ pĺe oesty po nespovnenQ| oos(e z homny 0..14 m3 675.000 2.8e 1  930.50

nsd i 000 do 10m m3 m vzdlak}no3t do 1000 m, odvoz m medzLsldódku

18 uioženk3 8ypanh)Í do násypu  sudržnej homhy 8 "eľôu zliumeria nsd io3 % podra m3 190,000 6,70 1  273,00
Procm-Standard` Nás)o výmeiiy podložia hr. 0.5m.  Otakupovaľú rmteriál z lomii)

19 Sokodw8 o/63A do nésypu m3 190.000 44,23 8 403,70
20 Uloženlo 3ypa   ny m skJádky nad  1000 do 10000 m3 m3 188.000 0,87 103.56
21 Uprava Dáno v zórezoch v homlno 14 so zhuoúnlm m2 1  847.000 1.82 3 361 .54

Komui`ikécie 43 072.04
Podklsd zo š"ľvmy s mzprBsbstím a zhuoienĺm, po zhutnenĺ hľ
PodkJad zo §trkodr`br s mzpie8"Ím a zhd`enlm, po zhumenl hľ. 250 mTii

NenlpuLácb e n®nekupo`/aným materúlom
Nakladanl® ® odvaz                                                                                                                                                                                                                                  0,00

1        24       1                  1 NakJadanlo ťdeného Šbkopiesku m3   i             0,000|                       1,69|                                0,00

1        25       1                  1 Odvoz ťaženóho kamenwa do vzdialenostl lom m3   ]             0,000 4.001                                 0,00

C®lkom bq DPH 102 587,®8

DPH 20% 32 517.54

C®lkom s DPH 195105,22

1  9   -00-  2022
V Žmne dňa  .......

S1`i3.A.BAG  s.r.o.
i,  l\,inské  Nivy  61/A. 18   Bratislava

vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej mocl



PLNOMOCENSTVO

STRABAO ..ľ.o.

ľč'än#ó3ľivž8621/A'  82518  Bratis,ava,
Zast. : Vlorou Nádaskou, konateľkou

a lng.  Branislavom Lukáčom, konateľom
zaplBaná  v Obchodnom  ľegistri  Okresného  súdu  Bratislava  1.,  Oddiel:  Sro,  Vložka  číslo:
991m.

splnomocňuje

lng. Jozefa Rambalu, nar. 28.10.1981, bytom Beňadovo 94, 02963 Mútne,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o.  zastupoval pri všetkých  úkonoch  pri zadávaní
verejných  zákaziek s  predpokladanou  cenou  do  500 tis.  €  (slovom  päťstotisíc  Eur)  bez

PkpoTuan=psrteus?:#::P5nó.oyäs:YC(:,oúvko#°pcähťsvto°tips?:°EdunrĺcbhežeDciaHC.mokiarhodnotajednépo

Splnomocnenec je oprávnený najmä,  na preberanie sút'ažných  podkladov,  podpisovanie
ponuky,  akýchkoľvek  prehlásení,  ktoré vyžaduje  obstarávateľ a akýchkofvek súvisiacich
dokumentov  pre  súťáž,  podanie  ponuky,  účasť  na  otváranĺ  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.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa  03.03.2014

iera Nádaská
konateľka

Splnomocnenie prijímam:   lng. Jozef Rambala

Dátumprijatiapinejmoci:..9...?...3.?./#..

.,,.;.;,,;...

lng. Branislav Lukáč
konateľ

Podpis splnomocnenca:



OSWDČENIE
o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedčovania pTavosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branĺslav LukÁč, dátum
narodenia 25.7.1972, r.č. 720725ml02, bytom Turčhnske Teplice, Tepncká 898®0.  ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonnýp spÔsobom. spôsob zisteria totožnosti: platný doklad totožnosti -úradný dokJad : Občiansky
preukaz, séria a/álebo Čĺslo: E83085ll, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlau}tný.
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo 0 lss756/2014.

Bratislava  dha 19.3.2014

`

ť,ophr€dä'93:nej  lIS!!He  Sú  {ielo  zmeny,  dopinky,  vsuvky

#oo,oškk6*ťľ,.t.áäáineboli
nezhôo. e  prodlož®nou M®tlrtciu.

v  Ž',l''t',  ur'a

Éb\\

eo 6ídlom v Žlllnó

lng, Monlka Šotková

jLmDeAru#co##Kno°úvLť     OSVEDČEm
o pravosti podpisu

zákonným spôsobonL spôsob zistenia totožnosti: platný doklad to

:€r!:.e/áJebq!ĺ5.l.o:S|.274401,.kto,rý.{á)pgŤÉ5_:!_Pp.f!pe.uznalíp

regíster

Podl'a knihy osvedčovania pľavosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Vlera Nádaská, dátum mrodenia
13.4.1961, r.č. 615413n330, bytom Bratb]aya, KľesáDkova 347lc2,  ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)

ý doklad: Občiansky preukaz,

notárom JUDr. Ivmom Macákom
so sldlom v Bratislave

podpisov pridelil podpisu poradové čĺslo 0 185757#014.

Bratislava  dňa 19.3.2014

UpozorneDJe! Notár lesaLizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaqýcli v listine (§58 od8. 4
Notáľskeho poriadku)

`,l..miem .[ ` :n  zm cKĎiÄgĎis
"eí s prec!loženým ori.ginálom
6n/edčeným odpisom, kópioLi),EQ=.S::_ĽE4.í.|fgäzä|,-&::madq

z.„...#.........stránna......?.......

vTimdha:..l.§,..2..„..2.#.L.l..
Oodpis.

pod



PLNOIVIOCENSTVO

STIUBAG e.r.o.

#'6ni5ó3ľ7Vž862í/Ai  82518  Bratisiava,
Zast. : Vierou Nádaskou, konateľkou

a lng. Branislavom Lukáčom, konateľom
zapísaná  v Obchodnom  registri  Okresného súdu  Bratislava  1.,  Oddiel:  Sro,  Vložka  číslo:
991m.

splnomocňuje

lng. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločhosť STRABAG s.r.o.  zastupoval pri všetkých  úkonoch  pri zadávaní
verejných  zákaziek s piedpokladanou  cenou  do  3,0  mil.  €  (slovom  tri  milióny  Eur)  bez
DPH a zastupoyal pri ýšetkých  úkonoch v obchodných  veciach,  pokiaľ hodnota jedného
úkonu nepresiahne 3,Omil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä,  na preberanie súťažných  podkladov,  podpisovanie
ponuky,  akýchkoľvek  prehlásení.  ktoié  vyžaduje  obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov  pre  súťaž,  podanie  ponuky,  účasť  na  otváraní  ponúk,  podávať  návrhy  na
preskúmanie úkonov zadávatera, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potwdzovat' plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy  spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto  plnomocenstvo  platĺ  do  skončenia  pracovného  pomeru  splnomocnenca,  alebo do
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršje plnomocenstvá zanikajú.

Dňa  03.03.2014

iera Nádaská
konateľka

Splnomocnenie prijĺmam:    lng. Ján Michel

Dátum prijatia pinej moci:..?.:.?:..é.4{í+..

-,--.:=-,..,L.-

Ing.  Branislav Lukáč
konateľ

Podpis splnomocnenca:

iiii=±



OSVEDČENiE                                              ' Ô% ÔÚ,x„„

o pravosti podpi§u

.--,.-
L`

Ír,-;€4:%y:Ôš;4;i_4äš&

Podľa kníhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Bmníslav Lukáč, dátum
mrodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Tcplická 898#0,  kiorého(ej) totožnosť som
zistil(a)zákomýmspôsobom,spôsobzĺsteniatotožnostĺ:pJatqýdokladtotožnosti-úTadnýdoklad:Občjmsky
--_`.'-__   _J_3_  _,_,_L_   ,,_,       -r,~^--,J    ,,,, \          ,,,,     _pĺeukaz,sériaa/aJebočíslo:E83085ll,ktorý(á)podpisnátistLeuznal(a)zasvoj.vl-ri'ý:C-č:
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové-čĺsl-o 0 185756/2014.

Bratislava  dňa 19.3.2014

-`í.-` -,-,-, 1J-,",
ei;J.,; i`,..`   .TT 1==:.  :,L!te+}|.ia++k)+t)  ť(Ía.i  íT.? -...  dosii,\ĺn

súli!asi  s  pírlJioíeĺiým l.ĺls.n.Lii: rp  ±gôti€=š,:r,`,'.rTti3ťú:iígťTgäŕ-l,c!,ĺ,,''    -"   ',    ;,";ĺ"    -._a

ťe c  cdp;ť  u:,!r,y
v   rjítjd)Í`ženL>j
alebo   škíi}'

Na fotokópit  (o
n..:hôd s pr6dl

\,     -+llľ'ri.     \,rl,,+

sú  tie`o  zmony,  doplriky,  vsľvky

ŕJ
Petronela Kasáková

zaJmu%Ť:::s:,ic,::mvJev5i|ľ#:ootáor3m

(±T=_.:

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

sériaa/álebočíslo:SL274dol,ktorý(á)podpisnäUstrieuznal(a)zasvojvlastný.Cemrálnyre

y regĺster

Podľaknihyosvedčovaniapravostipodpisovosvedčujempravosťpodpisu:VieraNédaskÁ,dátumnarodenia
13.4.1961, r.č. 615413#330, bytom Brati§Iava, Kresánkova 3471/22,  ktorého(ej) totožnosť som zistil(a)
zákomýmspôsobom.pôsobzisteniatotožnosti:platnýdokJadtotožnosti-úradnýdoklad:ObčiansbPreukaz,
*Á_:_  _,_,_L_  I?_,__  Ĺ,,   ^~J J -,,.,,, \           ,,...

er osvedčených

vníkpoverený
Ivanom Macákom

ídlom v Bratislave

podpisov pridelil podpisu poradové čĺslo-0 -185757/2014.

Bratislava  dňa  19.3.2014

Upozomenle! Notár legalizáciou
Jicosvedčuje pTavdivosť skutočností
wádzaných v lĺstine (§58 od8. 4
Notárskeho ponadku)

"%ť_.ES#ff#-ľJIE:"

\ ,`rtteúéum* Li± ` ±e  F»mi! C±=n
dN.eí s pľedloženým originálom

Ĺ#:;:ýľqos::ás&mv###,"

Ž,"...?."."'.Stránna.....4-
; ĺJn' dňa: %  3  2oL
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