
      

 
 

ČESTNÉ   V Y H L Á S E N I E    U C H Á D Z A Č A 
 

 
Uchádzač:    ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 
    Vlčie hrdlo 324/90 

821 07 Bratislava 
     

t ý m t o    č e s t n e   v y h l a s u j e, 
 

že nižšie menované osoby v prípade úspechu spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ako 
uchádzača vo verejnom obstarávaní uskutočňovanom formou verejnej súťaže (ďalej len 
„zákazka“): 

 
 
 
 

 
budú tejto spoločnosti ako úspešnému uchádzačovi a zhotoviteľovi zákazky plne k dispozícii 
počas celej zmluvne dohodnutej lehoty výstavby predmetnej zákazky. 
 

 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác: 
 

Pracovná funkcia/ 
Meno 

Pracovné 
zaradenie Vzdelanie Vzťah k 

uchádzačovi 

Stavbyvedúci 
Július Kapusta Stavbyvedúci 

 
SOU Strojárske, Banská 

Bystrica 

 
zamestnanec 

 
 
V Bratislave, 13.3.2018 
 
 
 
 

                                                    ................................................................ 
  Ing. Juraj Pojezdál                                                                                 

(na základe plnej moci) 

 
 
 
 
 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ 



 
 
 

ČESTNÉ   VYHLÁSENIE 
 

 
Spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07  
Bratislava,  IČO: 34 112 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 13112/B, zastúpená: Ing. Peter Russegger – konateľ, Ing. Michal 
Kocián - konateľ 

 
 
 

čestne vyhlasuje, 
 
 
 

že spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov pod registračným číslom 2017/6-PO-
C3354 s platnosťou do 23.6.2020. 

 
  
 
 
 
 
V Bratislave, dňa  13.3.2018 
 
 
 
 
 
.......................................... 
Ing. Juraj Pojezdál 
na základe plnej moci 
 
 
 
 
 

 



                    
 
 

     ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 
 
Skupina uchádzačov: 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen skupiny  
Vlčie hrdlo 324/90, 821 07  Bratislava 
 
DUVYSTAV s.r.o. – člen skupiny 
Kupeckého 85, 902 01  Pezinok 
 
ako uchádzač vo verejnej súťaži podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet obstarávania: 
 
 

 
 
 

 
 

čestne vyhlasuje,  
 
 

• že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 
• že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom 

v oznámení o vyhlásenom verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch. 
 

 
 
 
 
                         ........................................................ 
        Ing. Juraj Pojezdál  
                                                         (na základe plnej moci) 
 
 
V Bratislave, 13.3.2018 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ 
 



                    
 
 

   ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe: 

 
 

 
 
Skupina uchádzačov:    
 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen skupiny  
Vlčie hrdlo 324/90 
821 07 Bratislava 
 
DUVYSTAV s.r.o. – člen skupiny 
Kupeckého 85, 902 01  Pezinok 
 

t ý m t o    č e s t n e   v y h l a s u j e,  

že na vyššie uvedenom diele si  poddodávateľsky  zabezpečí nasledovné druhy prác : 
 

Názov a adresa 
subdodávateľa Predmet prác %-tuálny 

podiel 

 
Reg. č. v Zozname 

hospoárskych 
subjektov 

 
ELZA – Elektromontážny 
závod Bratislava a.s. 
Račianska 162 
831 54  Bratislava 
IČO: 31 322 999 

 
SO 03 Elektro práce 

 
2% 

 
2017/3-PO-E4269 

 

 
Zároveň čestne vyhlasujeme, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ZVO“) a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu viď: www.orsr.sk . 

 
                         ........................................................ 
           Ing. Juraj Pojezdál  
                                                  (na základe plnej moci) 
 
 
V Bratislave, 13.3.2018 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ 
 

 

http://www.orsr.sk/
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Stavba:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 586 568,59

488 807,16

20,00% 488 807,16 97 761,43
20,00%

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Cyklotrasa Pezinok - Limbach

488 807,16
0,00

http://www.kros.sk/11138
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Stavba:

Miesto: Pezinok Dátum:

Objednávateľ: Mesto Pezinok Projektant:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1 66 856,72 80 228,06

SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2 261 020,70 313 224,84

SO03 Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého 9 702,29 11 642,75

SO 04 Úsek ul. Hasičská 97 524,54 117 029,45

0,00 0,00

488 807,16 586 568,59

488 807,16 586 568,59

SO 01 Úsek ul.Holubyho 36 426,70 43 712,04

SO 02 Úsek ul.Kupeckého 17 276,21 20 731,45

Cyklotrasa Pezinok - Limbach

14.03.2018

 

0

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach

36 426,70

SO 01 Úsek ul.Holubyho

36 426,70

20,00% 36 426,70 7 285,34
20,00%

EUR 43 712,04

http://www.kros.sk/11138
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Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval: Ing.Ševčík                              
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. KP : 45.23.1
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Dátum: 14.3.2018

Stavba :Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 01 Úsek ul.Holubyho

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
0 - ZAKLADANIE

1 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00
.
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany 
výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových 
prácach (neuvedených v položkách), cena za
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, 
zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie
stavby oprávneným geodetom

2 MAT VM- 0023     Lavička parková Flora servis group- REILA STEEL 1,000 kus 350,00 350,00 350,00
3 MAT VM- 0024     Smetný kôš Eurofima- Aja steel so strieškou 1,000 kus 215,00 215,00 215,00
4 MAT VM- 0029     Stojan na bicykle Flora servis group- SIMBI s okami 2,000 kus 220,00 440,00 440,00
5 MAT VM- 0046     Stojan na bicykle s pumpou Bimission- servisný cyklostojan Mantis Standard 1,000 kus 950,00 950,00 950,00

0 - ZAKLADANIE spolu : 3 955,00 2 000,00 1 955,00 3 955,00
1 - ZEMNE PRÁCE

6 272 11310-6121   Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic 363,000 m2 1,41 511,83 511,83
B6+B7 =   363,000

7 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 
m2

363,000 m2 0,66 239,58 239,58

B4+B5+B6+B7 =   363,000
8 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 56,000 m 1,86 104,16 104,16

B8 =   56,000
9 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 38,100 m3 13,62 518,92 518,92

F37*0,3 =   38,100
10 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 224,500 m3 3,60 808,20 808,20

F40+F39*0,2 =   224,500
11 001 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 127,000 m3 3,70 469,90 469,90

F37 =   127,000
12 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 224,500 m3 0,01 2,25 2,25

"zahumusovanie"F39*0,2 =   98,000
"zemná krajnica"F40 =   126,500

13 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 127,000 m3 6,20 787,40 787,40
"výkop"F37 =   127,000
"drenáž"F20*0,4*0,4
"prípojky"F22*0,6*0,89
"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8
"šachty"F35*1,5*1,5*3,0
.

14 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 224,500 m3 0,10 22,45 22,45
"zahumusovanie"F39*0,2 =   98,000
"zemná krajnica"F40 =   126,500

15 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 490,000 m2 0,75 367,50 367,50
F39 =   490,000

16 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 24,500 kg 4,50 110,25 110,25
F39*0,05 =   24,500

17 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 761,400 m2 0,96 730,94 730,94
F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F1
5*0,3 =   761,400
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

18 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 490,000 m2 0,70 343,00 343,00
F39 =   490,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 5 016,38 4 906,13 110,25 5 016,38
5 - KOMUNIKÁCIE

19 221 56124-2211   Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm 594,000 m2 5,86 3 480,84 3 480,84

F1+F6 =   594,000
.

20 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm 594,000 m2 4,25 2 524,50 2 524,50
F1+F2+F3 =   345,000
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

.
21 221 56990-3311   Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 126,500 m3 4,15 524,98 524,98

F40 =   126,500
.

22 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 345,000 m2 0,47 162,15 162,15
F1+F2+F3 =   345,000
.

23 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 345,000 m2 7,37 2 542,65 2 542,65
F1+F2+F3 =   345,000

24 221 57715-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 345,000 m2 9,46 3 263,70 3 263,70
F1+F2+F3 =   345,000

25 221 59621-1112   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 249,000 m2 7,10 1 767,90 1 767,90
F6 =   249,000

26 MAT VM- 0011     Dlažba zámková DL60 farebná HAKA 6 cm, bezšpárová, červená 256,470 m2 8,15 2 090,23 2 090,23
F6*1,03 =   256,470

27 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 467,620 kus 1,15 537,76 537,76
F15*1,03 =   467,620

28 MAT VM- 0009     Obrubník cestný 100x15x26 53,560 kus 3,10 166,04 166,04
(F12+F13)*1,03 =   53,560

29 MAT VZ- 0002     Dopravná značka skupiny P, základná lemovaná 2,000 kus 34,54 69,08 69,08
Z3 =   2,000

30 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 9,000 kus 22,11 198,99 198,99
Z5 =   9,000

31 MAT VZ- 0005     Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná 10,000 kus 27,55 275,50 275,50
Z6 =   10,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 17 604,32 14 266,72 3 337,60 17 604,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

32 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 21,000 kus 27,00 567,00 567,00
Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   21,000
vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

33 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 94,500 m 7,15 675,68 675,68
Z10*3,0 =   63,000

34 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, 
nápisy

323,250 m2 7,70 2 489,03 2 489,03

Z15 =   323,250
35 221 91571-1111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 111,000 m 0,77 85,47 85,47

Z12 =   111,000
36 221 91571-2111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm 9,000 m 1,54 13,86 13,86

Z13 =   9,000
37 221 91571-2211   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm 9,000 m 2,53 22,77 22,77

Z14 =   9,000
38 221 91571-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 111,000 m 0,11 12,21 12,21

Z12 =   111,000
39 221 91571-9211   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm 9,000 m 0,11 0,99 0,99

Z13 =   9,000
40 221 91571-9212   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 50 cm 9,000 m 0,22 1,98 1,98

Z14 =   9,000
41 221 91572-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 323,250 m2 0,33 106,67 106,67

Z15 =   323,250
42 221 91579-1111   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 129,000 m 0,11 14,19 14,19

Z12+Z13+Z14 =   129,000
43 221 91579-1112   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 323,250 m2 0,33 106,67 106,67

Z15 =   323,250
44 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
454,000 m 6,72 3 050,88 3 050,88

F15 =   454,000
45 221 91786-2111   Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z 

betónu
52,000 m 8,60 447,20 447,20

F12+F14 =   52,000
46 MAT VM- 0015     Dlažba zámková pre nevidiacich farebná Dlažba pre nevidiacih 20x20x6 cm, 

červená
45,320 m2 16,10 729,65 729,65

(F26+F27)*1,03 =   45,320
47 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 52,000 m 2,00 104,00 104,00

B10 =   52,000
48 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 7,000 kus 10,66 74,62 74,62

Z1 =   7,000
49 221 97902-4441   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 56,000 m 0,01 0,56 0,56

B8+B9 =   56,000
50 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 145,908 t 4,55 663,88 663,88
51 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 145,908 t 0,91 132,78 132,78
52 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-

ost.odpad
145,908 t 1,00 145,91 145,91

.
53 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 349,139 t 1,16 405,00 405,00
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 9 851,00 8 445,67 1 405,33 9 851,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 36 426,70 29 618,52 6 808,18 36 426,70

Rozpočet celkom : 36 426,70 29 618,52 6 808,18 36 426,70
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 20 731,45

17 276,21

20,00% 17 276,21 3 455,24
20,00%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach
SO 02 Úsek ul.Kupeckého

17 276,21

http://www.kros.sk/11138
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Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval: Ing.Ševčík                              
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. KP : 45.23.1
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Dátum: 14.3.2018

Stavba :Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 02 Úsek ul.Kupeckého

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
0 - ZAKLADANIE

1 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00
.
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany 
výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových 
prácach (neuvedených v položkách), cena za
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, 
zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie
stavby oprávneným geodetom

0 - ZAKLADANIE spolu : 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00
1 - ZEMNE PRÁCE

2 272 11310-6121   Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic 284,000 m2 1,41 400,44 400,44
B6+B7 =   284,000

3 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 
m2

284,000 m2 0,66 187,44 187,44

B4+B5+B6+B7 =   284,000
4 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 69,000 m 1,86 128,34 128,34

B8 =   69,000
5 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 9,000 m3 13,62 122,58 122,58

F37*0,3 =   9,000
6 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 43,500 m3 3,60 156,60 156,60

F40+F39*0,2 =   43,500
7 001 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 30,000 m3 3,70 111,00 111,00

F37 =   30,000
8 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 43,500 m3 0,01 0,44 0,44

"zahumusovanie"F39*0,2 =   16,000
"zemná krajnica"F40 =   27,500

9 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 30,000 m3 6,20 186,00 186,00
"výkop"F37 =   30,000
"drenáž"F20*0,4*0,4
"prípojky"F22*0,6*0,89
"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8
"šachty"F35*1,5*1,5*3,0
.

10 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 43,500 m3 0,10 4,35 4,35
"zahumusovanie"F39*0,2 =   16,000
"zemná krajnica"F40 =   27,500

11 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 80,000 m2 0,75 60,00 60,00
F39 =   80,000

12 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 4,000 kg 4,50 18,00 18,00
F39*0,05 =   4,000

13 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 287,000 m2 0,96 275,52 275,52
F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F1
5*0,3 =   287,000
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

14 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 80,000 m2 0,70 56,00 56,00
F39 =   80,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 1 706,71 1 688,71 18,00 1 706,71
5 - KOMUNIKÁCIE

15 221 56124-2211   Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm 245,000 m2 5,86 1 435,70 1 435,70

F1+F6 =   245,000
.

16 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm 245,000 m2 4,25 1 041,25 1 041,25
F1+F2+F3 =   120,000
.

17 221 56990-3311   Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 27,500 m3 4,15 114,13 114,13
F40 =   27,500
.

18 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 120,000 m2 0,47 56,40 56,40
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

F1+F2+F3 =   120,000
.

19 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 120,000 m2 7,37 884,40 884,40
F1+F2+F3 =   120,000

20 221 57715-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 120,000 m2 9,46 1 135,20 1 135,20
F1+F2+F3 =   120,000

21 221 59621-1112   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 125,000 m2 7,10 887,50 887,50
F6 =   125,000

22 MAT VM- 0011     Dlažba zámková DL60 farebná HAKA 6 cm, bezšpárová, červená 128,750 m2 8,15 1 049,31 1 049,31
F6*1,03 =   128,750

23 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 82,400 kus 1,15 94,76 94,76
F15*1,03 =   82,400

24 MAT VM- 0009     Obrubník cestný 100x15x26 30,900 kus 3,10 95,79 95,79
(F12+F13)*1,03 =   30,900

25 MAT VZ- 0001     Dopravná značka skupiny A, základná lemovaná 1,000 kus 34,54 34,54 34,54
Z2 =   1,000

26 MAT VZ- 0003     Dopravná značka skupiny B, základná lemovaná 2,000 kus 33,94 67,88 67,88
Z4 =   2,000

27 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 4,000 kus 22,11 88,44 88,44
Z5 =   4,000

28 MAT VZ- 0005     Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná 3,000 kus 27,55 82,65 82,65
Z6 =   3,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 7 067,95 5 554,58 1 513,37 7 067,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

29 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 10,000 kus 27,00 270,00 270,00
Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   10,000
vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

30 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 54,000 m 7,15 386,10 386,10
Z10*3,0 =   36,000

31 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, 
nápisy

146,500 m2 7,70 1 128,05 1 128,05

Z15 =   146,500
32 221 91571-1111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 566,000 m 0,77 435,82 435,82

Z12 =   566,000
33 221 91571-2111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm 582,000 m 1,54 896,28 896,28

Z13 =   582,000
34 221 91571-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 566,000 m 0,11 62,26 62,26

Z12 =   566,000
35 221 91571-9211   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm 582,000 m 0,11 64,02 64,02

Z13 =   582,000
36 221 91572-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 146,500 m2 0,33 48,35 48,35

Z15 =   146,500
37 221 91579-1111   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 1 148,000 m 0,11 126,28 126,28

Z12+Z13+Z14 =   1148,000
38 221 91579-1112   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 146,500 m2 0,33 48,35 48,35

Z15 =   146,500
39 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
80,000 m 6,72 537,60 537,60

F15 =   80,000
40 221 91786-2111   Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z 

betónu
30,000 m 8,60 258,00 258,00

F12+F14 =   30,000
41 MAT VM- 0015     Dlažba zámková pre nevidiacich farebná Dlažba pre nevidiacih 20x20x6 cm, 

červená
25,750 m2 16,10 414,58 414,58

(F26+F27)*1,03 =   25,750
42 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 30,000 m 2,00 60,00 60,00

B10 =   30,000
43 221 96600-6113   Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky 1,000 kus 18,20 18,20 18,20

Základný kameň
- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

44 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 3,000 kus 10,66 31,98 31,98
Z1 =   3,000

45 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 1,000 kus 10,66 10,66 10,66
informačná tabuľa
- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

46 221 97902-4441   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 69,000 m 0,01 0,69 0,69
B8+B9 =   69,000

47 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 117,909 t 4,55 536,49 536,49
48 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 117,909 t 0,91 107,30 107,30
49 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-

ost.odpad
117,909 t 1,00 117,91 117,91

.



Strana 10

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

50 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 153,346 t 1,16 177,88 177,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 5 736,80 4 936,12 800,68 5 736,80

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 16 511,46 14 179,41 2 332,05 16 511,46
PRÁCE A DODÁVKY PSV
76 - KONŠTRUKCIE
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

51 767 76799-5105   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 161,000 kg 4,75 764,75 764,75
F28*40
F29*23 =   161,000
vrátane dodávky, povrchovej úpravy, zemných prác, kotvenia a základov

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 764,75 764,75 0,00 764,75
76 - KONŠTRUKCIE spolu : 764,75 764,75 0,00 764,75

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 764,75 764,75 0,00 764,75
Rozpočet celkom : 17 276,21 14 944,16 2 332,05 17 276,21
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 11 642,75

9 702,29

20,00% 9 702,29 1 940,46
20,00%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach
SO03 Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého

9 702,29

http://www.kros.sk/11138


Cyklotrasa Pezinok- Limbach
SO03 Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého

Výkaz výmer

Číslo 
položky 
cenníka

Skrátený popis M.j Množstvo

Jednotkov
á cena 

montáž v 
€

Montáž 
spolu v €

Jednotkov
á cena 

materiál v 
€

Materiál 
spolu v € Spolu v €

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
210-M A/ Montáž a dodávka materiálu

1 010006 RúrkaPVC φ48mm m 10 1,353 13,53 2,002 20,02 33,55
2 810041 Kábel CYKY-O/ 2x1,52 m 25 0,693 17,33 0,341 8,53 25,86
3 810014 Kábel CYKY-J/ 4x102 m 72 0,979 70,49 3,542 255,02 325,51
4 100101 Ukončenie vodičov do 16mm2 ks 18 1,111 20,00 0,572 10,30 30,30
5 101154 Koncovka do 4x252 - vonkaj. ks 4 6,787 27,15 5,522 22,09 49,24
6 204012 Osvetľovací stožiar St260/60,v=6m,D=60mm, obojstr.

žiarovozinkovaný ks 1 67,562 67,56 137,5 137,50 205,06
7 204103 Výložník jednoramenný V1T žiarovozink.,15 -D76/60mm ks 1 33,748 33,75 35,728 35,73 69,48
8 204201 Elektrovýzbroj GURO-EKM 1xE27-1 okruh., IP20/43 ks 3 18,689 56,07 21,78 65,34 121,41
9 220022 Drát FeZn φ10mm m 14 1,386 19,40 1,265 17,71 37,11
10 220021 Pások FeZn 30/4mm m 40 1,089 43,56 1,265 50,60 94,16
11 220361 Zemniaca tyč ZT ks 4 13,805 55,22 16,357 65,43 120,65
12 220302 Svorka k zemniacej tyči SJ02 ks 8 2,431 19,45 1,353 10,82 30,27
13 220302 Svorka SP1 ks 3 1,452 4,36 0,616 1,85 6,21
14 220301 Svorka SR03 ks 8 2,431 19,45 0,77 6,16 25,61
15 950203 Vtiahnutie kábla do žľabu m 12 2,343 28,12 0,00 28,12
16 100141 Ukončenie kábla samozmrš. záklopkou ks 5 6,787 33,94 5,522 27,61 61,55
17 P Očíslovanie stožiarov VO ks 3 2,013 6,04 2,64 7,92 13,96
18 120131 Skrinka SPP2 C IV + držiaky ks 1 7,26 7,26 39,171 39,17 46,43
19 Oceľová chránička φ42mm m 3 2,167 6,50 12,012 36,04 42,54
20 204103 Osvetl. stožiar St 260/76,v=6m,D=76mm,obojst.žiarovo ks 1 67,562 67,56 137,5 137,50 205,06
21 Osvetl. stožiar signalizačný, rúrový, výložníkový SRV,

obojstranne žiarovozinkovaný ks 1 67,562 67,56 398,695 398,70 466,26
22 Výložník VS-5, obojstranne žiarovozinkovaný ks 1 52,173 52,17 398,09 398,09 450,26

Číslo 
položky 
cenníka

Skrátený popis M.j Množstvo

Jednotkov
á cena 

montáž v 
€

Montáž 
spolu

Jednotkov
á cena 

materiál v 
€

Materiál 
spolu Spolu v €

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23 202013 Osvetl. teleso LED:Indal Luma Luma1, R8/147W,tr.II,IP ks 2 16,731 33,46 875,82 1751,64 1785,10
24 810053 Kábel CYKY-J/ 4x102, p.ul. + upevňovacie pásky m 10 2,046 20,46 3,542 35,42 55,88
25 040562 Prúdový spoj "C" lisovaný 16/702 ks 2 9,504 19,01 17,248 34,50 53,51
26 020653 Oceľonosná konštrukcia do 50 kg ks 2 11,451 22,90 77,616 155,23 178,13
27 P Demontáž exist. stožiara CSS ks 1 89,628 89,63 0,00 89,63
28 810041 Kábel CYKY-J/12x1,52 m 9 1,694 15,25 1,892 17,03 32,28
29 102001-1 Spojka SVCZ 12x1,52 Cu ks 1 49,038 49,04 12,496 12,50 61,54
30 102001 Spojka SVCZ 4x102 ks 1 54,56 54,56 9,141 9,14 63,70
31 HZS Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky hod. 8 16,5 132,00 0,00 132,00
32 HZS Sprevádzanie el. tech. špecialistu hod. 3 12,76 38,28 0,00 38,28
33 HZS Kompletizačná činnosť dodávateľa hod. 32 12,76 408,32 0,00 408,32
34 P Geodetické zameranie kábla km 0,1 110 11,00 0,00 11,00

35
Montáž a dodávka retroreflexných gombíkov typu 
Katamaran ks 8 39,00 312,00 0,00 312,00

Číslo 
položky 
cenníka

Skrátený popis M.j Množstvo

Jednotkov
á cena 

montáž v 
€

Montáž 
spolu

Jednotkov
á cena 

materiál v 
€

Materiál 
spolu Spolu v €

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
460-M Zemné práce

1 50703 Vykopanie jamy pre osv. stožiar m3 1,8 60,00 108,00 0,00 108,00
2 80001 Betónový základ pre stožiar m3 2 56,20 112,40 0,00 112,40
3 200163 Vykopanie ryhy 35/80cm, tr.3 m 52 6,77 352,04 0,00 352,04
4 200683 Riadené pretláčanie pod cestu m 11 216,40 2380,40 0,00 2380,40
5 420372 Zhotovenie lôžka z piesku hr. 10cm m 52 2,00 104,00 0,00 104,00
7 510003 Rúrka φ140mm ks 2 1,848 3,70 2,772 5,54 9,24



8 Mat. Betónová zmes m3 2 90 180,00 0,00 180,00
9 Mat. Piesok m3 2,5 17,39 43,48 0,00 43,48
10 Mat. Chránička FXKVR100 m 15 1,309 19,64 1,419 21,29 40,93
11 Mat. Chránička FXKVR63 m 11 1,012 11,13 0,77 8,47 19,60
12 560163 Zasypanie ryhy 35/80cm m 58 3,80 220,40 0,00 220,40
13 Mat. Platňa KPL 250 ks 52 1,00 52,00 1,122 58,34 110,34
14 490012 Výstražná fólia š.33cm m 52 0,50 26,00 0,11 5,72 31,72
15 30006 Zhutnenie zeminy po vrstvách m2 87 0,51 44,37 0,00 44,37
16 120061 Odvoz zeminy s naložením m3 2,4 24,75 59,40 0,00 59,40
17 P Priečna sonda ks 2 88,00 176,00 0,00 176,00

5835,34 3866,95 9702,29Za rozpočet celkom bez DPH v EUR
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 117 029,45

97 524,54

20,00% 97 524,54 19 504,91
20,00%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach
SO 04 Úsek ul. Hasičská

97 524,54

http://www.kros.sk/11138
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Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval: Ing.Ševčík                              
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. KP : 45.23.1
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Dátum: 14.3.2018

Stavba :Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 04 Úsek ul. Hasičská

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
0 - ZAKLADANIE

1 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00
.
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany 
výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových 
prácach (neuvedených v položkách), cena za
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, 
zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie
stavby oprávneným geodetom

2 MAT VM- 0023     Lavička parková Flora servis group- REILA STEEL 3,000 kus 350,00 1 050,00 1 050,00
3 MAT VM- 0024     Smetný kôš Eurofima- Aja steel so strieškou 3,000 kus 215,00 645,00 645,00
4 MAT VM- 0042     Ochranný stĺpik Flora servis group- ochranný stĺpik odnímateľný 1,000 kus 150,00 150,00 150,00

F45 =   1,000
vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zemných 
prác, zakladania a kotvenia

0 - ZAKLADANIE spolu : 3 845,00 2 000,00 1 845,00 3 845,00
1 - ZEMNE PRÁCE

5 221 11310-7113   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 
m2

14,000 m2 4,71 65,94 65,94

B2+B3 =   14,000
6 221 11310-7131   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 14,000 m2 16,40 229,60 229,60

B2+B4+B5 =   14,000
.

7 221 11310-7142   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 14,000 m2 5,00 70,00 70,00
B2 =   14,000

8 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 13,000 m 1,86 24,18 24,18
B8 =   13,000

9 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 225,600 m3 13,62 3 072,67 3 072,67
F37*0,3 =   225,600

10 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 694,600 m3 3,60 2 500,56 2 500,56
F40+F39*0,2 =   694,600

11 001 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 752,000 m3 3,70 2 782,40 2 782,40
F37 =   752,000

12 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 694,600 m3 0,01 6,95 6,95
"zahumusovanie"F39*0,2 =   387,100
"zemná krajnica"F40 =   307,500

13 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 752,000 m3 6,20 4 662,40 4 662,40
"výkop"F37 =   752,000
"drenáž"F20*0,4*0,4
"prípojky"F22*0,6*0,89
"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8
"šachty"F35*1,5*1,5*3,0
.

14 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 50,000 m3 0,10 5,00 5,00
15 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 694,600 m3 0,10 69,46 69,46

"zahumusovanie"F39*0,2 =   387,100
"zemná krajnica"F40 =   307,500

16 001 17110-1111   Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne 411,000 m3 4,50 1 849,50 1 849,50
F38 =   411,000
vrátane materálu, dopravy, zrovnania, hutnenia a vlhčenia

17 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 1 935,500 m2 0,75 1 451,63 1 451,63
F39 =   1935,500

18 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 96,775 kg 4,50 435,49 435,49
F39*0,05 =   96,775

19 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 2 200,800 m2 0,96 2 112,77 2 112,77
F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F1
5*0,3 =   2200,800
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

20 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 1 935,500 m2 0,70 1 354,85 1 354,85
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

F39 =   1935,500
21 231 18310-1221   Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine 50,000 kus 8,25 412,50 412,50
22 231 18410-2114   Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm 50,000 kus 8,25 412,50 412,50
23 231 18420-2112   Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m 150,000 kus 7,50 1 125,00 1 125,00
24 231 18585-1111   Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km 50,000 m3 35,20 1 760,00 1 760,00
25 MAT 082 113200   Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné 50,000 m3 0,81 40,50 40,50
26 MAT 103 715100   Substrát záhradnícky B 80 l bal. PE 50,000 kus 7,15 357,50 357,50
27 MAT 605 150250   Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 2,400 m3 825,00 1 980,00 1 980,00

150*0,08*0,08*2,5 =   2,400
28 MAT VS- 004      Acer platanoides Cleveland, v.kmeňa 220cm, obvod 16-18cm 50,000 kus 104,00 5 200,00 5 200,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 31 981,40 26 345,91 5 635,49 31 981,40
5 - KOMUNIKÁCIE

29 221 56485-1111   Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 2,.hr.15 cm 1 667,000 m2 7,24 12 069,08 12 069,08
F1 =   1667,000

30 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm 1 667,000 m2 4,25 7 084,75 7 084,75
F1+F2+F3 =   1667,000
.

31 221 56990-3311   Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 307,500 m3 4,15 1 276,13 1 276,13
F40 =   307,500
.

32 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 1 667,000 m2 0,47 783,49 783,49
F1+F2+F3 =   1667,000
.

33 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 1 667,000 m2 7,37 12 285,79 12 285,79
F1+F2+F3 =   1667,000

34 221 57715-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 1 667,000 m2 9,46 15 769,82 15 769,82
F1+F2+F3 =   1667,000

35 221 59621-1112   Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 5,000 m2 7,10 35,50 35,50
F6 =   5,000

36 MAT VM- 0011     Dlažba zámková DL60 farebná HAKA 6 cm, bezšpárová, červená 5,150 m2 8,15 41,97 41,97
F6*1,03 =   5,150

37 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 1 240,120 kus 1,15 1 426,14 1 426,14
F15*1,03 =   1240,120

38 MAT VM- 0009     Obrubník cestný 100x15x26 26,780 kus 3,10 83,02 83,02
(F12+F13)*1,03 =   26,780

39 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 2,000 kus 22,11 44,22 44,22
Z5 =   2,000

40 MAT VZ- 0005     Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná 1,000 kus 27,55 27,55 27,55
Z6 =   1,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 50 927,46 49 304,56 1 622,90 50 927,46
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

41 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 3,000 kus 27,00 81,00 81,00
Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   3,000
vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

42 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 13,500 m 7,15 96,53 96,53
Z10*3,0 =   9,000

43 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, 
nápisy

11,500 m2 7,70 88,55 88,55

Z15 =   11,500
44 221 91572-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 11,500 m2 0,33 3,80 3,80

Z15 =   11,500
45 221 91579-1112   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 11,500 m2 0,33 3,80 3,80

Z15 =   11,500
46 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
1 204,000 m 6,72 8 090,88 8 090,88

F15 =   1204,000
47 221 91786-2111   Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z 

betónu
26,000 m 8,60 223,60 223,60

F12+F14 =   26,000
48 MAT VM- 0015     Dlažba zámková pre nevidiacich farebná Dlažba pre nevidiacih 20x20x6 cm, 

červená
2,060 m2 16,10 33,17 33,17

(F26+F27)*1,03 =   2,060
49 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 18,000 m 2,00 36,00 36,00

B10 =   18,000
50 221 96600-6113   Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky 1,000 kus 18,20 18,20 18,20

Základný kameň
- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

51 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 1,000 kus 10,66 10,66 10,66
informačná tabuľa
- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

52 221 97902-4441   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 13,000 m 0,01 0,13 0,13
B8+B9 =   13,000
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

53 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 14,875 t 4,55 67,68 67,68
54 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 14,875 t 0,91 13,54 13,54
55 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-

ost.odpad
14,875 t 1,00 14,88 14,88

.
56 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 1 714,013 t 1,16 1 988,26 1 988,26

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 10 770,68 10 640,98 129,70 10 770,68
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 97 524,54 88 291,45 9 233,09 97 524,54

Rozpočet celkom : 97 524,54 88 291,45 9 233,09 97 524,54
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 80 228,06

66 856,72

20,00% 66 856,72 13 371,34
20,00%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach
SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1

66 856,72

http://www.kros.sk/11138
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Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval: Ing.Ševčík                              
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. KP : 45.23.1
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Dátum:14.3.2018

Stavba :Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
0 - ZAKLADANIE

1 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00
.
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany 
výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových 
prácach (neuvedených v položkách), cena za
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, 
zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie
stavby oprávneným geodetom

2 MAT VM- 0023     Lavička parková Flora servis group- REILA STEEL 1,000 kus 350,00 350,00 350,00
3 MAT VM- 0024     Smetný kôš Eurofima- Aja steel so strieškou 1,000 kus 215,00 215,00 215,00
4 MAT VM- 0029     Stojan na bicykle  Flora servis group- SIMBI s okami 2,000 kus 220,00 440,00 440,00
5 MAT VM- 0046     Stojan na bicykle s pumpou Bimission- servisný cyklostojan Mantis Standard 1,000 kus 950,00 950,00 950,00

0 - ZAKLADANIE spolu : 2 000,00 1 955,00 3 955,00
1 - ZEMNE PRÁCE

6 272 11310-6121   Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic 4,000 m2 1,41 5,64 5,64
B6+B7 =   4,000

7 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 
m2

44,000 m2 0,66 29,04 29,04

B4+B5+B6+B7 =   44,000
8 221 11310-7113   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 

m2
23,500 m2 4,71 110,69 110,69

B2+B3 =   23,500
9 221 11310-7131   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 40,000 m2 16,40 656,00 656,00

B4+B5 =   40,000
10 221 11310-7132   Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 6,000 m2 27,50 165,00 165,00

B3 =   6,000
11 221 11310-7141   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 40,000 m2 2,66 106,40 106,40

B4 =   40,000
12 221 11310-7142   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 17,500 m2 5,00 87,50 87,50

B2 =   17,500
13 272 11320-2111   Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých 26,000 m 1,86 48,36 48,36

B8 =   26,000
14 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 192,900 m3 13,62 2 627,30 2 627,30

F37*0,3 =   192,900
15 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 337,100 m3 3,60 1 213,56 1 213,56

F40+F39*0,2 =   337,100
16 001 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 643,000 m3 3,70 2 379,10 2 379,10

F37 =   643,000
17 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 337,100 m3 0,01 3,37 3,37

"zahumusovanie"F39*0,2 =   145,600
"zemná krajnica"F40 =   191,500

18 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 643,000 m3 6,20 3 986,60 3 986,60
"výkop"F37 =   643,000
"drenáž"F20*0,4*0,4
"prípojky"F22*0,6*0,89
"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8
"šachty"F35*1,5*1,5*3,0
.

19 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 337,100 m3 0,10 33,71 33,71
"zahumusovanie"F39*0,2 =   145,600
"zemná krajnica"F40 =   191,500

20 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 728,000 m2 0,75 546,00 546,00
F39 =   728,000

21 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 36,400 kg 4,50 163,80 163,80
F39*0,05 =   36,400

22 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 1 675,800 m2 0,96 1 608,77 1 608,77
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F1
5*0,3 =   1675,800
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

23 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 728,000 m2 0,70 509,60 509,60
F39 =   728,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 14 280,44 14 116,64 163,80 14 280,44
5 - KOMUNIKÁCIE

24 221 56485-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 1 427,000 m2 3,50 4 994,50 4 994,50
F1 =   1427,000

25 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm 1 427,000 m2 4,25 6 064,75 6 064,75
F1+F2+F3 =   1427,000
.

26 221 56990-3311   Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 191,500 m3 4,15 794,73 794,73
F40 =   191,500
.

27 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 1 427,000 m2 0,47 670,69 670,69
F1+F2+F3 =   1427,000
.

28 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 1 427,000 m2 7,37 10 516,99 10 516,99
F1+F2+F3 =   1427,000

29 221 57715-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 1 427,000 m2 9,46 13 499,42 13 499,42
F1+F2+F3 =   1427,000

30 221 58113-1115   Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm 10,000 m2 18,70 187,00 187,00
F4	 =   10,000
.
vrátane povrchovej úpravy a ošetrovania

31 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 758,080 kus 1,15 871,79 871,79
F15*1,03 =   758,080

32 MAT VM- 0009     Obrubník cestný 100x15x26 30,900 kus 3,10 95,79 95,79
(F12+F13)*1,03 =   30,900

33 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 6,000 kus 22,11 132,66 132,66
Z5 =   6,000

34 MAT VZ- 0005     Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná 10,000 kus 27,55 275,50 275,50
Z6 =   10,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 38 103,82 36 728,08 1 375,74 38 103,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

35 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 16,000 kus 27,00 432,00 432,00
Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   16,000
vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

36 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 76,500 m 7,15 546,98 546,98
Z10*3,0 =   51,000

37 221 91570-1111   Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, 
nápisy

55,000 m2 7,70 423,50 423,50

Z15 =   55,000
38 221 91571-1111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 232,000 m 0,77 178,64 178,64

Z12 =   232,000
39 221 91571-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 232,000 m 0,11 25,52 25,52

Z12 =   232,000
40 221 91572-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky 55,000 m2 0,33 18,15 18,15

Z15 =   55,000
41 221 91579-1111   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 232,000 m 0,11 25,52 25,52

Z12+Z13+Z14 =   232,000
42 221 91579-1112   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy 55,000 m2 0,33 18,15 18,15

Z15 =   55,000
43 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
736,000 m 6,72 4 945,92 4 945,92

F15 =   736,000
44 221 91786-2111   Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z 

betónu
30,000 m 8,60 258,00 258,00

F12+F14 =   30,000
45 MAT VM- 0015     Dlažba zámková pre nevidiacich farebná Dlažba pre nevidiacih 20x20x6 cm, 

červená
90,640 m2 16,10 1 459,30 1 459,30

(F26+F27)*1,03 =   90,640
46 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 35,000 m 2,00 70,00 70,00

B10 =   35,000
47 272 91973-5122   Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 10,000 m 2,00 20,00 20,00

B11 =   10,000
48 221 96600-6113   Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky 1,000 kus 18,20 18,20 18,20

Základný kameň
- s osadením do novej polohy po vybudovaní plôch
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

49 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 3,000 kus 10,66 31,98 31,98
Z1 =   3,000

50 221 96600-6132   Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami 1,000 kus 10,66 10,66 10,66
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ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

informačná tabuľa
- so zachovaním značenia, po realizácii plôch osadiť do novej polohy
- vrátane zemných prác, zakladania a kotvenia

51 221 97902-4441   Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 26,000 m 0,01 0,26 0,26
B8+B9 =   26,000

52 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 46,272 t 4,55 210,54 210,54
53 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 46,272 t 0,91 42,11 42,11
54 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-

ost.odpad
46,272 t 1,00 46,27 46,27

.
55 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 1 496,342 t 1,16 1 735,76 1 735,76

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 8 511,18 8 511,18 2 006,28 10 517,46
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 66 856,72 61 355,90 5 500,82 66 856,72

Rozpočet celkom : 66 856,72 61 355,90 5 500,82 66 856,72
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Stavba:
Objekt:

Miesto: Pezinok Dátum: 14.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: Alpine Slovakia, s.r.o. IČO: 35786639
 IČO DPH: SK20204725

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 313 224,84

261 020,70

20,00% 261 020,70 52 204,14
20,00%

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Cyklotrasa Pezinok - Limbach
SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2

261 020,70

http://www.kros.sk/11138
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Odberateľ: Mesto Pezinok Spracoval: Ing.Ševčík                              
Projektant: VG PROJEKT, s.r.o. KP : 45.23.1
Dodávateľ: Alpine Slovakia, s.r.o. Dátum: 14.3.2018

Stavba :Cyklotrasa Pezinok - Limbach
Objekt :SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
0 - ZAKLADANIE

1 000 0001 -       Vedľajšie rozpočtové náklady 1,000 ks 2 000,00 2 000,00 2 000,00
.
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch,  zriadenie a odstránenie ochrany 
výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení
pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových 
prácach (neuvedených v položkách), cena za
zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, 
zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok
materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a 
hluku, náklady na vytýčenie inžinierskych sietí,
poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby - 4 paré, porealizačné zameranie
stavby oprávneným geodetom

2 MAT VM- 0023     Lavička parková Flora servis group- REILA STEEL 1,000 kus 350,00 350,00 350,00
3 MAT VM- 0029     Stojan na bicykle  Flora servis group- SIMBI s okami 4,000 kus 220,00 880,00 880,00
4 MAT VM- 0042     Ochranný stĺpik  Flora servis group- ochranný stĺpik odnímateľný 3,000 kus 150,00 450,00 450,00

vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zakladania 
a kotvenia

5 MAT VM- 0043     Cyklistická zábrana Eurofima- cyklistická zábrana 4,000 kus 370,00 1 480,00 1 480,00
F46 =   4,000
vrátane montáže a materiálu, vrátane povrchovej úpravy, vrátane zemných 
prác, zakladania a kotvenia

0 - ZAKLADANIE spolu : 5 160,00 2 000,00 3 160,00 5 160,00
1 - ZEMNE PRÁCE

6 221 11310-7113   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 
m2

19,500 m2 4,71 91,85 91,85

B2+B3 =   19,500
7 221 11310-7142   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 19,500 m2 5,00 97,50 97,50

B2 =   19,500
8 001 12000-1101   Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 1 062,450 m3 13,62 14 470,57 14 470,57

F37*0,3 =   1062,450
9 001 12210-1402   Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 1 439,650 m3 3,60 5 182,74 5 182,74

F40+F39*0,2 =   1439,650
10 001 12220-2202   Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 3 541,500 m3 3,70 13 103,55 13 103,55

F37 =   3541,500
11 272 16230-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 1 439,650 m3 0,01 14,40 14,40

"zahumusovanie"F39*0,2 =   482,400
"zemná krajnica"F40 =   957,250

12 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 3 541,500 m3 6,20 21 957,30 21 957,30
"výkop"F37 =   3541,500
"drenáž"F20*0,4*0,4
"prípojky"F22*0,6*0,89
"vpusty"F21*1,0*1,0*1,8
"šachty"F35*1,5*1,5*3,0
.

13 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 1 439,650 m3 0,10 143,97 143,97
"zahumusovanie"F39*0,2 =   482,400
"zemná krajnica"F40 =   957,250

14 001 17110-1111   Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne 36,000 m3 4,50 162,00 162,00
F38 =   36,000
vrátane materálu, dopravy, zrovnania, hutnenia a vlhčenia

15 272 18040-2111   Založenie parkového trávnika výsevom v rovine 2 412,000 m2 0,75 1 809,00 1 809,00
F39 =   2412,000

16 MAT 005 724000   Zmes trávna parková sídlisková 120,600 kg 4,50 542,70 542,70
F39*0,05 =   120,600

17 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 6 818,000 m2 0,96 6 545,28 6 545,28
F1+F3+F4+F5*0,5+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12*0,6+F13*0,6+F14*0,4+F1
5*0,3 =   6818,000
F16*0,25+F17*0,25+F18*0,4+F19*1,25+F22*0,6+F33*0,8

18 001 18130-1103   Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 2 412,000 m2 0,70 1 688,40 1 688,40
F39 =   2412,000

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 65 809,26 65 266,56 542,70 65 809,26
5 - KOMUNIKÁCIE



Strana 24

ARGUS TRENČÍN Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

19 221 56125-2211   Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm 325,000 m2 7,24 2 353,00 2 353,00

F2+F3 =   325,000
20 221 56485-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 5 460,000 m2 3,50 19 110,00 19 110,00

F1 =   5460,000
21 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm 5 785,000 m2 4,25 24 586,25 24 586,25

F1+F2+F3 =   5785,000
.

22 221 56990-3311   Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením 957,250 m3 4,15 3 972,59 3 972,59
F40 =   957,250
.

23 221 57321-1111   Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 5 785,000 m2 0,47 2 718,95 2 718,95
F1+F2+F3 =   5785,000
.

24 221 57713-3211   Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m 5 785,000 m2 7,37 42 635,45 42 635,45
F1+F2+F3 =   5785,000

25 221 57715-5212   Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m 5 785,000 m2 9,46 54 726,10 54 726,10
F1+F2+F3 =   5785,000

26 MAT VM- 0008     Obrubník záhonový 100x5x20 3 835,720 kus 1,15 4 411,08 4 411,08
F15*1,03 =   3835,720

27 MAT VM- 0009     Obrubník cestný 100x15x26 55,620 kus 3,10 172,42 172,42
(F12+F13)*1,03 =   55,620

28 MAT VZ- 0004     Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná 6,000 kus 22,11 132,66 132,66
Z5 =   6,000

29 MAT VZ- 0005     Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná 1,000 kus 27,55 27,55 27,55
Z6 =   1,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 154 846,05 150 102,34 4 743,71 154 846,05
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

30 221 91400-1111   Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty 7,000 kus 27,00 189,00 189,00
Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7+Z8+Z9 =   7,000
vrátane zemných prác, obetónovania, montážneho materiálu a dopravy

31 MAT 404 459600   Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou 31,500 m 7,15 225,23 225,23
Z10*3,0 =   21,000

32 221 91571-1111   Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm 1 919,000 m 0,77 1 477,63 1 477,63
Z12 =   1919,000

33 221 91571-9111   Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm 1 919,000 m 0,11 211,09 211,09
Z12 =   1919,000

34 221 91579-1111   Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky 1 919,000 m 0,11 211,09 211,09
Z12+Z13+Z14 =   1919,000

35 221 91656-1111   Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 
oporou

3 724,000 m 6,72 25 025,28 25 025,28

F15 =   3724,000
36 221 91786-2111   Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z 

betónu
105,000 m 8,60 903,00 903,00

F12+F14 =   105,000
37 MAT VM- 0017     Krajník cestný 100x10x20 52,530 kus 3,37 177,03 177,03

F14*1,03 =   52,530
38 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 39,000 m 2,00 78,00 78,00

B10 =   39,000
39 221 97908-4216   Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 13,280 t 4,55 60,42 60,42
40 221 97908-4219   Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km 13,280 t 0,91 12,08 12,08
41 013 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-

ost.odpad
13,280 t 1,00 13,28 13,28

.
42 221 99822-5111   Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 5 575,422 t 1,16 6 467,49 6 467,49

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 35 050,62 34 648,36 402,26 35 050,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 260 865,93 252 017,26 8 848,67 260 865,93

PRÁCE A DODÁVKY PSV
76 - KONŠTRUKCIE
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

43 767 76791-1130   Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m 33,000 m 2,91 96,03 96,03
F47 =   33,000
Vrátane stĺpikov, zemných prác, zakladania a kotvenia.
Vrátane povrchovej úpravy.

44 767 76791-1812   Demontáž oplotenia z drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 
m

33,000 m 1,78 58,74 58,74

F47 =   33,000
vrátane stĺpikov oplotenia

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 154,77 154,77 0,00 154,77
76 - KONŠTRUKCIE spolu : 154,77 154,77 0,00 154,77

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 154,77 154,77 0,00 154,77
Rozpočet celkom : 261 020,70 252 172,03 8 848,67 261 020,70

























 
 
I D E N T I F I K A Č N É    Ú D A J E 
 

 
 
     
Názov uchádzača:  ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. 

 
Sídlo:    Vlčie hrdlo 324/90, 821 07  Bratislava 
IČO:    34 112 103 
DIČ:    2020358021 
IČ DPH:   SK 2020358021 
 
Štatutárny orgán:  Ing. Peter Russegger, konateľ spoločnosti 
   Ing. Michal Kocian, konateľ spoločnosti 
    
Bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava                                              
Číslo účtu:   2225903656/0200 
IBAN:    SK22 0200 0000 0022 2590 3656 
SWIFT/BIC kód:  SUBASKBX 
Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Pojezdál 
    Prokurista 
    mobil: +421 918 702 561 
    tel.:   +421 2 5810 1515 
    juraj.pojezdal@alpineslovakia.sk 
 
Internetová stránka:  www.alpineslovakia.sk 
  
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
    Oddiel: Sro, vložka číslo: 13112/B 
 
 
 
        ........................................................ 
           Ing. Juraj Pojezdál 
                              (na základe plnej moci) 

 
V Bratislave, 13.3.2018 

mailto:juraj.pojezdal@alpineslovakia.sk
http://www.alpine.at/


 
 
I D E N T I F I K A Č N É    Ú D A J E 
 

 
 
     
Názov uchádzača:  DUVYSTAV s. r. o. 

 
Sídlo:    Kupeckého 85, 902 01  Pezinok 
IČO:    35 786 639 
DIČ:    2020204725 
IČ DPH:   SK 2020204725 
 
Štatutárny orgán:  Dušan Vydra, konateľ spoločnosti 
   Ing. Denis Vydra, konateľ spoločnosti 
    
Bankové spojenie:                  Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Pezinok                                                
Číslo účtu:   2225903656/0200 
IBAN:    SK19 0900 0000 0001 8239 4775 
 
Kontaktná osoba:  Dušan Vydra 
    konateľ 
    mobil: +421 903 702 093 
    duvystav@duvystav.sk 
 
Internetová stránka:  www.duvystav.sk 
  
Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
    Oddiel: Sro, vložka číslo: 21559/B 
 
 
 
        ........................................................ 
           Ing. Juraj Pojezdál 
                              (na základe plnej moci) 

 
V Bratislave, 13.3.2018 

mailto:duvystav@duvystav.sk
http://www.duvystav.sk/


PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

PRÍLOHA Č. 2)  Súťažných podkladov  
 

Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia ceny celkom 
 Vyplniť 

 
1.  Uchádzač: 
 Skupina uchádzačov: 
 
Názov:   ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen skupiny 
Sídlo:   Vlčie hrdlo 324/90, 821 07  Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Peter Russegger, konateľ 
   Ing. Michal Kocián, konateľ 
IČO:   34 112 103 
DIČ:   2020358021 
IČ DPH:  SK2020358021 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN:   SK22 0200 0000 0022 2590 3656 
telefón:   02/58 10 15 15 
mobil:   - 
e-mail:   office@alpineslovakia.sk 
 
a 
 
Názov:   DUVYSTAV s.r.o. – člen skupiny 
Sídlo:   Kupeckého 85, 902 01  Pezinok 
Štatutárny orgán: Dušan Vydra, konateľ 
   Ing. Denis Vydra, konateľ 
IČO:   35 786 639 
DIČ:   2020204725 
IČ DPH:  SK2020204725 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Pezinok 
IBAN:   SK19 0900 0000 0001 8239 4775 
telefón:   02/40 20 25 11 
mobil:   - 
e-mail:   duvystav@duvystav.sk 
 
2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky: 
 

 Cena 
 bez DPH: 488 807,16 € 

DPH 20 %:  97 761,43 € 

Cena celkom s DPH:                     586 568,59 € 

 
Dátum: 13.3.2018 
 
 

............................................................... 
Ing. Juraj Pojezdál, na základe plnej moci 

 

január 2018                          Súťažné podklady                       „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“       

mailto:office@alpineslovakia.sk
mailto:duvystav@duvystav.sk
















PLNOMOCENSTVO  

Splnomocniteľ: 

Spoločnosť DUVYSTAV s.r.o., so sídlom Kupeckého 85, 902 01  Pezinok, IČO: 35 786 639, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21559/B, zastúpená Dušan 
Vydra, konateľ a Ing. Denis Vydra, konateľ 
 

udeľuje plnomocenstvo 
 

Splnomocnencovi: 

Spoločnosti ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 
34 112 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 13112/B, 
zastúpená Ing. Michalom Kociánom, konateľom a Ing. Petrom Russeggerom, konateľom  
 
na zastupovanie v súťaži „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ vyhlásenej Mestom 
Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14  Pezinok, prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej vo 
Vestníku verejného obstarávania pod číslom 22/2018, zo dňa 31.1.2018, pod zn. 1821 - WYP na to, aby: 
 

• prijímal pokyny a konal v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní;  
• podpísal a podal všetky dokumenty a doklady pre spoločnú ponuku, ktoré sú požadované od 

verejného obstarávateľa; 
• uplatňoval akékoľvek revízne postupy v procese verejného obstarávania – žiadosti o nápravu 

a námietky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov; 

• komunikoval s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu 
obstarávania; 

• podpísal návrh zmluvy o dielo na realizáciu uvedenej stavby 
• zaväzovanie a preberanie pokynov od obstarávateľa menom skupiny dodávateľov; 
• uskutočňoval všetky právne úkony týkajúce sa ponuky.  

 
DUVYSTAV, s.r.o. 
V  Bratislave dňa 15.2.2018 
  
________________________ 
Dušan Vydra, konateľ 
 
 
 
Plnomocenstvo prijímame: 
 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 
V Bratislave dňa 15.2.2018 
 
____________________________ 
Ing. Juraj Pojezdál 
na základe plnej moci 



 
ZOZNAM ZMLÚV (STAVEBNÝCH PRÁC) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viď priložený referenčný list a https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/11478?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=alpine&obec=&p=1&l=20 . 
   

........................................................ 
                       Ing. Juraj Pojezdál                               
                              (na základe plnej moci)                                                                                                   
V Bratislave, 13.3.2018 

Obchodné meno 
a sídlo investora 
(objednávateľa) 

Miesto 
uskutočnenia 

 
 

Názov stavby  Druh 
realizovaných 

prác 

Cena  diela v  Eur  Termín začatia 
a ukončenia 

výstavby 

Kontaktná osoba/telefónne č. 
v čase potvrdenia referencie 

Trenčiansky 
samosprávny kraj 
K dolnej stanici 
7282/20A 
911 01  Trenčín 

Nitrianske 
Pravno 

Rekonštrukcia cesty 
od  hranice ŽSK – 
TSK do obce 
Nitrianske Pravno  

Rekonštrukcia 
cesty 
 

955 220,84 € bez DPH 
 
 

10.6.2015 
- 

20.11.2015 

Ing. Silvia Judinyová 
032/655 57 55 
Referencia na UVO 
 

Slovenská správa ciest 
Miletičova 19 
826 19  Bratislava 

Brezno I/66 Brezno – obchvat, 
I. etapa 

Výstavba cesty 
 

17 652 205,18 € 
 
 
 
 

26.2.2015 
- 

24.8.2017 

Ing. Lucia Husárová 
048/434 32 10 
Referencia na UVO 
 

Slovenská správa ciest 
Miletičova 19 
826 19  Bratislava 

Nové Zámky Cesta I/75, III/06420 
Nové Zámky, 
križovatka – stavebné 
práce 

Výstavba cesty 589 015,60 € 4.9.2015 
- 

8.6.2016 

Rastislav Zimmermann 
02/502 552 28 
Referencia na UVO 
 

Mesto Ilava 
Mierové námestie 16/31 
019 01  Ilava 

Ilava Rekonštrukcia MK v 
Ilave 

Rekonštrukcia 
MK 

371 808 € 3.5.2016 
- 

11.9.2016 

Ing. Imrich Vozár 
042/445 55 18 
Referencia na UVO 
 

Mestské lesy Považská 
Bystrica s.r.o. 
Považské Podhradie 333 
017 04  Považská 
Bystrica 

Trenčiansky kraj Cezhraničné dopravné 
prepojenie Považsko – 
Valašského regiónu 

Rekonštrukcia 
MK 

410 048,94 € 30.9.2015 
- 

29.10.2015 

Peter Stoklasa 
042/43 246 30 

 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/11478?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=alpine&obec=&p=1&l=20
https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/11478?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=alpine&obec=&p=1&l=20


 

Vyhlásenie členov skupiny dodávateľov 
 
Členovia skupiny dodávateľov: 
 
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.  –  vedúci člen skupiny  
 
sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava 
zastúpenie: Ing. Peter Russegger, konateľ spoločnosti 
 Ing. Michal Kocian, konateľ spoločnosti 
IČO: 34 112 103 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
  oddiel: Sro, vložka číslo: 13112/B    
a 
 
DUVYSTAV s.r.o.  –  člen skupiny  
 
sídlo: Kupeckého 85, 902 01  Pezinok 
zastúpenie: Dušan Vydra, konateľ 
 Ing. Denis Vydra, konateľ 
IČO: 35 786 639 
zápis:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
  oddiel: Sro, vložka číslo: 21559/B   
 
v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným 
obstarávateľom:   
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14  Pezinok, IČO: 00 305 022, vo Vestníku verejného obstarávania 
č. 22/2018 zo dňa 31.1.2018 pod značkou 1821 - WYP na predmet zákazky: 
 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“   
 
- čestne vyhlasujú, že na základe splnomocnenia skupinu dodávateľov v predmetnom verejnom 

obstarávaní navonok zastupuje vo všetkých úkonoch vedúci člen skupiny dodávateľov: 
 

spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 
34 112 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 
13112/B, zastúpená Ing. Michalom Kociánom, konateľom a Ing. Petrom Russeggerom, konateľom;  
 

- čestne vyhlasujú, že zotrvajú v skupine dodávateľov počas celej lehoty postupu a zadávania 
predmetnej zákazky; 

- čestne vyhlasujú, že v prípade prijatia ponuky pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme 
verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne 
a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazy. 

 
V Bratislave dňa 15.2.2018 
 
Za ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.: 
 
                  ............................................ 
                         Ing. Juraj Pojezdál 
                       na základe plnej moci 
Za DUVYSTAV s.r.o.: 
 
                  ............................................ 
                              Dušan Vydra 
                                  konateľ 
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ŽIVOTOPIS 
 

1. Priezvisko:       KAPUSTA 
 
2. Meno:       Július 
 
3. Adresa:     Vlkanovská 392/158, Vlkanová 976 31 
                                                              
4. Vzdelanie:  
 
SOU – strojárske Skolská 7, Banská Bystrica – 4- ročné ukončené maturitnou skúškou  
Školy:             SOU – strojárske Banská Bystrica 
Dátum 
Od ( mesiac/rok ):  
Do ( mesiac/rok ):  

 
9 / 1984 
6 / 1988 

Titul  
 
5.Jazykové znalosti (označte schopnosť známkou 1 až 5, pričom 5 je najvyššia): 
 

Jazyk Úroveň Pasívne Slovom Písmom 
Materinský jazyk 5 5 5 5 
Nemecký jazyk 1 1 1 1 
Ruský jazyk 3              3 3 3 
 
6.   Ďalšie schopnosti :          Práca s PC – Word, Excel, Internet 
                                                                           Vodičský preukaz skupiny C 
 
7. Odborná prax v rokoch: 22 rokov 
 
8. Iné:  
 
Stavbyvedúci s odborným zameraním inžinierske stavby : 
 2.4 potrubné, energetické a iné líniové stavby – voda, kanál  
 2.1 dopravné stavby 
 2.2 mosty , tunely 
 2.3 vodohospodárske stavby 
Euro – certifikát GEORG – FISCHER 
Úradná skúška pre zváranie plameňom 
 
 
9.   Odborná prax:     
 
1995  -  2001    
PLYN – ELEKTROSERVIS spol. s r.o. Nám. SNP 2 Banská Bystrica 
NAZA – STAV spol. s r.o.                        Nám. SNP 2 Banská Bystrica 
 

- od r. 1995 do r.1998 - majster stavebnej výroby 
- od r. 1998 do r.2001 – vedúci stavebnej výroby , technický námestník , 

konateľ spoločnosti 
 
Projekty/zoznam zmlúv:  
 1995 – 1997   Plynofikácia priľahlých obcí Banskej Bystrice a okolia napr. Vlkanová, 

Podbrezová časť Skalica , Podbrezová mesto , Jasenie , Nemecká , 
Slovenská Ľupča, a iné  



1997 – 2001        Sústava na likvidáciu odpadových vôd a plynofikácia obce Turany  
                            330 mil. Sk  
                            Výstavba nového vaňového oddelenia kúpele Lúčky 105 mil. Sk 
                             Rekonštrukcia liečebných domov Choč, pavilónov A,B,C,D , výstavba 

     apartmánov  155 mil. Sk 
 
2002 – 2007  
KSM – mont spol.s.r.o Kozačeka 2 ZVOLEN 
 
Stavbyvedúci , vedúci servisu plynových zariadení 
 
Projekty/zoznam zmlúv: 
2002 -  2004    Plynofikácie priľahlých obcí Zvolena a okolia napr. Dobrá Niva , 
                        Pliešovce, Sebechleby, Hontianske Nemce, Rakovec, Terany, Očová  
                        Stožok a iné. 
2004 – 2007    Štátny liečebný ústav Kováčová , detské rehabilitačné centrum Marína. 
                        Rekonštrukcia ubytovacích priestorov , rekonštrukcia vykurovacích                 
                        rozvodov a rozvodov pre odvedenie splaškových vôd, výstavba  
                        bazénovej časti vrátane sauny a sociálnych zariadení.  
 
2007- trvá    
ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. 
 
Pozícia: Stavbyvedúci, Majster stavebnej výroby 
 
Významné projekty/zoznam zmlúv: 

Lehota realizácie Miesto stavby Názov stavby Hodnota v € bez DPH 
 7/2006 -12/2009 Banská Bystrica Sústava na likvidáciu odpadových 

vôd Banskej Bystrice a jej 
priľahlých častí II. etapa 

26,9 mil. € 

 5/2009 – 10/2010 Horná Štubňa Obchvat Hornej Štubne R3 – 
výstavba mostov 204, 205 

791 354,51 € 

 5/2009 – 7/2011 Stupava Križovatka Stupava – juh na 
diaľnici D2 

6 544 668,82 € 

 4/2010 – 10/2010 Banská Bystrica Most Podlavice časť Banská 
Bystrica - realizácia 

399 900,10 € 

 7/2011 – 12/2011 Turčianske 
Teplice 

Separovaný zber komunálneho 
odpadu pre mesto Turčianske 
Teplice 

295 449,08 € 

 9/2011 – 9/2012 Banskobystrický 
kraj 

Modernizácia a rekonštrukcia 
mostov ciest I. triedy  

915 950,24 € 

 2/2013 – 9/2013 Horná Ves Horná Ves – údržba toku Homola 29 910,59 € 
 2/2013 – 10/2015 Kopernica Kopernica – údržba Kopernického 

potoka 
83 993,24 € 

 10/2015 – 11/2015 Banská Bystrica Rekonštrukcia živičného krytu 
a odvodnenia vnútroareálových 
komunikácií v Novom 
nemocničnom areáli Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou 
F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

179 968 € 



 10/2015 – 12/2015 Vráble Vráble, Dyčka - kanalizácia 344 911,89 € 
 4/2015 – 6/2016 Trnavský región Rekonštrukcia betónových 

vozoviek v TT regióne 
5 035 876,32 € 

 7/2016 – 4/2017 Vráble Kanalizácia ulíc Vráble – miestna 
časť Dyčka, IV. etapa 

290 407,01 € 

 11/2016 – 6/2017 Nitra Nitra - Horné Krškany, Dolné 
Krškany – kanalizácia II. etapa – 
stoka C, C1, C2, VC 

367 757,36 € 

 6/2017 - 8/2017 Brezno I/66 Brezno – obchvat, I. etapa 17,5 mil. € 
 9/2017 - trvá Očová, 

Zvolenská 
Slatina 

Očová, Zvolenská Slatina – 
odvedenie a čistenie odpadových 
vôd 

9,9 mil. € 

 
Opis pracovnej náplne: 

- všetky práce súvisiace s vedením a zabezpečením chodu stavby 
 
 
V Bratislave, 13.3.2018  
 
 
            
               ........................................................ 
             Július Kapusta   
    



PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

PRÍLOHA Č. 1)  Súťažných podkladov  
 

Návrh Zmluvy  
 

 
 Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,  
na zhotovenie diela 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“    
                                                                    

Čl. I.  
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
 
 

 
Objednávateľ: Mesto  Pezinok 
Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok     
Štatutárny orgán:      Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
                        a/ zmluvných    Mgr. OIiver  Solga   -  primátor mesta Pezinok 
                        b/ technických Ing. Ľubica Mezeiová – ref.Úverov zo ŠFRB a výstavby 
                                                           Ing. Peter Zvonár – referent výstavby a ÚP   
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
IBAN:                     SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
IČO:   00305022 
DIČ:    2020662226 
Číslo telefónu:           033/6901400 /402/ 
e-mail:           lubica.mezeiova@msupezinok.sk  
                                 peter.zvonar@msupezinok.sk  
 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
 
 

a 
 
 
 
Zhotoviteľ :     ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen skupiny        
Sídlo:   Vlčie hrdlo 324/90, 821 07  Bratislava                       
Zastúpený:  Ing. Peter Russegger, konateľ 
   Ing. Michal Kocián, konateľ   
osoby oprávnené konať vo veciach: 
                                   a/ zmluvných:  Ing. Mgr. Štefan Hozzán 
                         b/ technických: Július Kapusta 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.         
IBAN:   SK22 0200 0000 0022 2590 3656                                                
IČO:                         34 112 103       
DIČ:                            2020358021 
Číslo telefónu:  02/58 10 15 15 
e-mail:   office@alpineslovakia.sk 
 
a 
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Zhotoviteľ :     DUVYSTAV s.r.o. – člen skupiny        
Sídlo:   Kupeckého 85, 902 01  Pezinok                       
Zastúpený:  Dušan Vydra, konateľ 
   Ing. Denis Vydra, konateľ   
osoby oprávnené konať vo veciach: 
                                   a/ zmluvných:  Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra 
                         b/ technických: Dušan Vydra 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Pezinok         
IBAN:   SK19 0900 0000 0001 8239 4775                                             
IČO:                         35 786 639       
DIČ:                            2020204725 
Číslo telefónu:  02/40 20 25 11 
e-mail:   duvystav@duvystav.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 
 

Čl. II.  
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve,  v súlade s ustanoveniami a  požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných  podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – 
Limbach“ vrátane súvisiacich služieb: potvrdená PD skutočného vyhotovenia, 
vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, porealizačné geodetické práce, geometrický 
plán pre zápis do katastra, spracovanie technologického postupu prác, zriadenie 
staveniska, vytýčenie stavby. 

2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len 
PD), v zmysle predloženého výkazu výmer, súťažných podkladov.  

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 
mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so 
všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch. 
 

Čl. III.  
KVALITA PREDMETU DIELA 

 
3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 
3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi : 
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov,   revízne  

správy, certifikáty, licencie 
- zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných 

k užívania schopnosti diela 
- kópie stavebného denníka 
- potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov 
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela  
- doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov, 

3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, 
prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň  požiadavkám uvedených  v PD 
a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu. 
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. 

Ľubicu Mezeiovú a  technického dozora Ing. Peter Zvonár. 
3.5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce 

a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude 
vykonávať Július Kapusta.  

 
Čl. IV.  

CENA DIELA 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli  na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona 

č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
 
Cena bez DPH                          488 807,16  € 
DPH   20 %                                97 761,43  € 
Cena diela celkom  s DPH        586 568,59 € 
(slovom: Štyristoosemdesiatosemtisícosemstosedem € a päťdesiatdeväť centov) 
 

4.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz 
výmer“), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného 
obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej 
dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy, v zmysle súťažných podkladov.  

4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky 
v zmysle predloženej PD stavby a  výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky 
obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz 
a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj  
iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, 
skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela  alebo budú 
potrebné k prevzatiu ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom 
odovzdania do užívania.  

4.4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných 
podmienok charakteru preukázaných skutočností: 
- ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na  
dotknuté práce a dodávky. 
- ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo  
zmluvných strán. 

4.5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe 
pokynu objednávateľa, zhotoviteľ  odpočíta z fakturácie. 

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo   vykazuje iné vady 
a nedostatky. 

4.7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť 
objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví 
súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadrí technický dozor 
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade, že 
bude zo strany objednávateľ požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú 
predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. 

4.8. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, 
resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na 
schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa 
majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne 
aplikované tieto jednotkové ceny. 

 
 

Čl. V. 
TERMÍN A ČAS PLNENIA 

 
5.1      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“                                                                      
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Odovzdanie staveniska bude: do 7 pracovných dní  od nadobudnutia  účinnosti zmluvy 

            Začatie stavebných prác bude: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska 
 
Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené 
(technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska a v stavebnom denníku. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.  
 

5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram 
realizácie diela, ktorý bude samostatnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve a tento 
harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela. 

5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je 
začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je 
potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom  počas realizácie stavebných  prác. 

5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode 
objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.  

5.5. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa 
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi. 

5.6. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ 
stavby. 

5.7. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník. 
 
 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zhotovitel’ vystaví maximálne 1x po ukončení mesiaca súpis vykonaných prác - výkaz 

výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach 
podľa objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho osobne osobe poverenej 
objednávateľom na preverenie v lehote desať pracovných dni. Tieto doklady budú 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. 
6.3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká 

zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť 
do 5 dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. 

6.4. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková 
fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods, 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt „Vybudovanie 
cyklochodníka Pezinok – Limbach v zmysle Čl 5.1. ITMS 2014+ kód NFP302010N358, 
číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila 
faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch 
vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis 
vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé 
položky vo výkaze výmer. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia 
preberacieho protokolu. Zhotovitel’ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 
Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne 
potvrdených technickým - stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať 
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. 

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné 
odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž. 

6.6. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 
bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom 
prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry 
objednávateľovi. 
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6.7. Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Operačného programu 302000 – Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 
302010 – 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, cieľ 302010032 – 1.2.2 Zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
na celkovom počte prepravných osôb. 

6.8. Faktúra bude splatná v zmysle uzatvorenej zmluvy objednávateľa o poskytnutí NFP. 
Lehota splatnosti nepresiahne 60 dní, ak to platná legislatívna umožní pre 
financovanie z prostriedkov EÚ. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená 
na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„zmluva o poskytnutí NFP"). 

6.9. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez 
DPH za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
preberacom konaní stavby. Platby budú poskytnuté do výšky 90 % dohodnutej ceny diela 
bez DPH. 

6.10. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude 
zadržaná finančná čiastka - zvyšných 10 % z hodnoty diela bez DPH - uvoľnená 
objednávateľom v konečnej faktúre. V opačnom prípade takto zadržanú finančnú čiastku 
objednávateľ uvoľni do 14 dni od preukázateľného (obojstranne podpísaný písomný 
záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela. 

 
 

Čl. VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE 

 
7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska: 

 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s  povolením k jej 

realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 
7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody 

a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych 
odberných zmlúv so správcami médií. 

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci  zhotoví a 
vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady  a musia už  byť zahrnuté v cenovej ponuke 
zhotoviteľa.  

7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť 
neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave. 

7.1.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane 
údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým 
poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke. 

7.1.7. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 
na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu 
stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov. 

7.1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej 
ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. 

7.1.9. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, 
hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým 
povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov. 

7.1.10. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími 
nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa. 

7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich 
 blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých  inžinierskych sietí.  

7.1.12. Zhotoviteľ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady. 
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7.1.13. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu 

poriadku a nočného kľudu.  Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu 
prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným 
požiadavkám. 

7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie 
staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených 
realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po  protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
stavby. 

7.1.15. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, 
prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a 
udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do 
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

7.1.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude  súčasťou PD. 
7.1.17. Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňa začatia  stavebných prác 

predloží objednávateľovi: 
- zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať 
- evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe. 
- doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na 

stavbe vykonávať 
- odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti  pre dané 

činnosti. 
 
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 

 
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 

vyhotoveniach. 
7.2.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia 

príslušných orgánov  potrebné na zhotovenie diela. 
7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 

uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

7.2.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto 
skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.5. Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 
pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád 
spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ účastníkom do troch 
pracovných dní. 

 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa: 

 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa. 

7.3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať poistenie zodpovednosti za 
škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške  
vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne 
overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody 
bude tvoriť prílohu  č. 3 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo 
počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených 
sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.5. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný 
vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne 
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú 
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hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ 
potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. 

7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť alebo  vadu  vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení 
odbornej spôsobilosti. 

7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok 
stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných 
dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické 
požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. 
Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok 
a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať platný certifikát. 

7.3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 
predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným  zaradením pri realizácii 
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných 
pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.  

7.3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu 
všetkých poddodávateľov. 

7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého 
diela objednávateľovi.  

7.3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe 
materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do 
postupu definovaného v čl. IV. 

7.3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 
bez súhlasu oprávnených osôb. 

7.3.15. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré 
z toho vyplynú. 

7.3.16. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác  objednávateľovi 
technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení  technologického postupu je 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie 
podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľa. V prípade zistenia 
opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť 
vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka  
s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom 
schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu 
priloží a označí príslušným číslom zmeny. 

7.3.17. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. l) 
zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, 
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli 
primerané jeho kvalite a cene. 

7.3.18. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase 
alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa 
a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o 
subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, 
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
v zmysle  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je 
oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých 
bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy. 

7.3.19. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené 
v bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia 
tejto zmluvy. 

7.3.20. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

7.3.21. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7.3.18. až 7.3.21. tohto článku predstavuje 
podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

7.3.22. Zhotoviteľ aj subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle § 11 zákona o VO. 

 
Čl. VIII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie 

predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo 
musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je 
pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred. 

8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu 
a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené 
všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy 
a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti 
tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych 
technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže 
prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta 
objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať 
objednávateľ aj pri závažnejších vadách. 
 

Čl. IX. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

 
9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade  podstatného porušenia zmluvy 

zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti: 
9.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 
9.1.2. Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy. 
9.1.3. Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s 

dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne 
upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote. 

9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
9.4.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane 

vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. 
9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia 
od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy. 
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9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od 

obdržania konečnej faktúry objednávateľom. 
 

Čl. X. 
 SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY 

 
10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do 
ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla 
v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu 
odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.  

10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. 

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku 
realizácie tohto diela, bude znášať  všetky náklady na jej odstránenie  v plnej výške.  

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo 
v zmysle Čl. VI.,  má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.5. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa 
bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania. 

 
Čl. XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE 
 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2. Dielo má vady ak : 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2. 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami 
tretích osôb. 

11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy 
objednávateľa. 

11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten 
na ich použití písomne trval. 

11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho  prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase 
svojej životnosti. 

11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom 
a zároveň doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na 
ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie 
písomne. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom 
čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom 
čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

11.9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ 
požadovať zníženie ceny diela. 

11.10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní 
odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, 
objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v  plnom 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia 
faktúry. 

11.11. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby. 
 

Čl. XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD 

 
12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky 
náklady v plnej výške. 

 
Čl. XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 
13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú 

zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ a postupne prechádza na 
objednávateľa po vykonaných úhradách čiastkových faktúr alebo po uhradení konečnej 
faktúry za dielo. 

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

 
 

Čl. XIV. 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 
14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky  skutočnosti, ktoré sa v  súvislosti s plnením tejto 

zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo 
podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

 
Čl. XV. 

RIEŠENIE SPOROV 
 
15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch  a plnení zmluvy, prioritu má : 

1. zmluva o dielo 
2. súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny 
3. technické špecifikácie 
4. všeobecné technické podmienky 

15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov  a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 
spor prehrala. 

15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada 
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

 
Čl. XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES. 

16.4. Ostatné zmeny a doplnky  zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

16.5. Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

16.7. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 
a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával podlimitnú civilnú zákazku 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

16.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 7 
pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. 

16.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 č. 1 – Rozpočet 
 č. 2 – Časový a vecný harmonogram 
 č. 3 – Poistenie (doložiť pri podpise zmluvy) 

 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa ........................                       V Bratislave, dňa 13.3.2018 
 
 
 
 
 
 
...................................................                     ......................................................... 
  Objednávateľ:                                                   Zhotoviteľ: 
 
  Mesto Pezinok                                               Ing. Juraj Pojezdál                                      
  Mgr. Oliver Solga                                           na základe plnej moci 
  primátor mesta Pezinok       
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CESTY NITRA

WE OPEN THE WAY

Mesto Pezinok 

Radničné námestie 7 

902 14 Pezinok

VNITŘE

13. marec 2018

Predkladáme Vám ponuku do verejnej súťaže na realizáciu stavebných prác: „Vybudovanie 

cyklochodníka Pezinok - Limbách" na základe uverejnenia oznámenia vo vestníku verejného 

obstarávania č.22/2018 zo dňa 31.01.2018 pod označením 1821 - WYP.

Identifikačné údaje uchádzača:

právna forma 

IČO
Štatutárny orgán 
zastúpené

CESTY NITRA, a.s.,
Murgašova 6, 949 78 Nitra
akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N 
34 128 344 
predstavenstvo
Éric Jean Charles Biguet, predseda predstavenstva 
Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s. na základe 
PLNOMOCENSTVA
Philippe Étienne Pierre Corbel, člen predstavenstva

telefón: 037/6920 500
e-mail: headoffice@cestynitra.sk

mailto:headoffice@cestynitra.sk


CESTY NITRA

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6 
949 78 Nitra

WE OPEN THE WAY

Cenová ponuka obsahuje nasledovné prílohy:

OBSAH PONUKY:
číslo strany

Všeobecné informácie o uchádzačovi .................................................................. 1-2

Osobné postavenie
Jednotný európsky dokument CESTY NITRA, a.s................................................. 3-20

Plnomocenstvo ...................................................................................................... 21-23

Ďalšie prílohy ponuky
Návrh na plnenia kritéria......................................................................................  24

Návrh ZoD .............................................................................................................. 25-34

Ocenený výkaz výmer........................................................................................... 35-60

Harmonogram prác...............................................................................................  61-64

Čestné vyhlásenie o súhlase ................................................................................ 65

Doklad o zložení zábezpeky.................................................................................. 66

CD - ponuka ........................................................................................................... 67

CESTY NITRA, a.s. /
Murgašova 6 67i) /

949 78 NITRA V

Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.



Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa šidla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO 
DIČ 
IČ DPH
Bankové spojenie 
Číslo účtu

CESTY NITRA, a.s.

MURGAŠOVA 6, 949 78 NITRA

34 128 344 
2020410788 
SK2020410788 
Komerční banka, a.s. 
107-0057470257/8100

Právna forma

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do 
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku 
štátu, ktorým sa spravuje, a čislo zápisu alebo údaj 
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený
Telefón 
E- mail
Internetová adresa:

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

Slovenská republika

037/ 6920 500 
headoffice@cestynitra.sk
www.cestvnitra.sk

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Ěric Jean Charles Biguet - predseda 
predstavenstva

Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ

Philippe Étienne Pierre Corbel - člen 
predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej 
súťaže a elektronickej aukcie

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Mobil:
Telefón:
Fax
E-mail

Ing. Ján Hyža - príprava výroby 
0910 803 979 
033/5545 047 
033/ 5545 216 
ian.hvza@cestvnitra.sk

mailto:headoffice@cestynitra.sk
http://www.cestvnitra.sk
mailto:ian.hvza@cestvnitra.sk


Kontaktné údaje oprávnenej osoby podpisovať 
predpokladaný návrh

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
Mobil:
Telefón:
Fax
E-mail

Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ 
0910 803 903 
037/6920 500 
037/6920 517
iurai.serva@cestvnitra.sk

V Nitre, dňa: 13.03.2018

CESTY NITR/ a s 
Murgašova 6 Äjjs 

949 78 NITRA ^

Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

L

mailto:iurai.serva@cestvnitra.sk


JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT - FORMULÁR v.1.00
Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa

alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená 
v Úradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za 
predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné 
číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :

Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný 
obstarávate!’ alebo obstarávate!’ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu 
postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie,
VO č. 22/2018 dňa 31.01.2018pod č. 1821-WYP
httns://www. uvo.20v.sk/vvhladavanie-zakaziek/detail/412845

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie 
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná 
elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie 
nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa3 Odpoveď:
Názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

0 aké obstarávanie ide? Odpoveď:.
Názov alebo skrátený opis obstarávania4 Vybudovanie cyklochodníka Pezinok- 

Limbach
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný 
obstarávate!’ alebo obstarávate!’ (ak sa 
uplatňuje)5:

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre 
obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.______________________________________________

1 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným 
zainteresovaným stranám.
2 V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, 
alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne 
oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo 
oznámenia o existencii kvalifikačného systému.
3 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod 1.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania 
uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.
4 Pozri body II. 1.1 a II. 1.3 príslušného oznámenia.
5 Pozri bod II. 1.1 príslušného oznámenia.



Časť II: Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu
A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

Identifikácia: Odpoveď:
Názov: CESTY NITRA, a.s.
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: 20 20 410 788

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, 
uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa 
vyžaduje a je uplatnitelné.

SK 20 20 410 788

Poštová adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra

Kontaktné osoby1:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k 
dispozícii):

Ing. Ján Hyža
0910 803 979 
ian.hyzafa),cestynitra.sk
www. cestynitra. sk

Všeobecné informácie: Odpoveď:
Je hospodársky subjekt mikropodnik3, malý alebo 
stredný podnik? R? Áno T Nie

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené3: je 
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, 
„sociálny podnik“4 alebo zabezpečí plnenie zákazky 
v rámci programov chránených pracovných miest?
Ak áno,

U Áno & Nie

aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne 
postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?

[.......... ]

Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo 
kategórií zdravotne postihnutých alebo
znevýhodnených pracovníkov patria príslušní 
zamestnanci?

[.......... ]

V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt 
zapísaný v úradnom zozname schválených
hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné 
osvedčenie (napríklad v rámci národného
(pred)kvalifikačného systému)?

& Áno r Nie T Neuplatňuje sa

1 Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
2 Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (U. v. EU L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky: 
podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha
neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná 
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej 
ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 
43 miliónov EUR.
3 Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.
4 To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo 
znevýhodnených osôb.

h



Ak áno:

Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu 
Bav príslušnom prípade oddielu C tejto časti, 
v prípade potreby vyplňte časť V a v každom 
prípade vyplňte a podpíšte časť VI.

a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia 
a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu 
alebo osvedčenia:

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie
k dispozícií v elektronickom formáte,
uveďte:

a) 2013/11-PO-C4469

b j http://wvvw.uvo.gov.sk/zoznam-
hospodárskych-
subi ekto v/detail/116?page= 1 &limit=20
&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=34128344&nazo
v=&obec=&registracneCislo=

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis 
alebo osvedčenie a v príslušnom prípade 
klasifikáciu získanú v úradnom zozname5:

c j http ://www.uvo. gov.sk/zoznam- 
hospodárskych-
subi ekto v/detail/116?page=l&limit=20
&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=34128344&nazo
v=&obec=&registracneCislo=

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky 
požadované podmienky účasti?

.. r Áno ľv' Nie
d)

Ak nie:

Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, 
oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby

Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení 
alebo súťažných podkladoch:

d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť 
osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov 
na sociálne zabezpečenie a daní, alebo 
informácie, ktoré verejnému obstarávateľovi 
alebo obstarávateľovi umožnia získať toto 
osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu 
do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek 
členskom štáte, ktorá je k dispozícii 
bezplatne?

.. r Áno 1* Nie
d)

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu):
[.......... ][...........][...........][...........]

Forma účasti: Odpoveď:
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe 
obstarávania spoločne s inými subjektmi6?

5 Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.
6 Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

5

http://wvvw.uvo.gov.sk/zoznam-
http://www.uvo


I Áno GŽ Nie

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.
Ak áno:

a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu
v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt 
zodpovedný za osobitné úlohy...):

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa 
zúčastňujú na postupe obstarávania 
spoločne:

c) V prípade potreby názov zúčastnenej 
skupiny:

a) [.......... ]

b) [.......... ]

c^_]

Časti Odpoveď:
Ak je to uplatnitelné, oznámenie častí, o ktoré sa 
hospodársky subjekt chce uchádzať:

^
B : INFORMÁCIE 0 ZÁSTUPCOCH hlOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely 
tohto postupu obstarávania:

Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď:
Celé meno; Ing. Juraj Serva
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa 
vyžadujú:

11.7.1978

Pozícia/zastupujúci: výkonný riaditeľ, člen predstavenstva
Poštová adresa: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Telefón: 037/69 20 516
E-mail: headoffice@cestynitra.sk
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie 
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):

Plná moc

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV
Dôvera: Odpoveď:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných 
subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti 
stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá 
stanovené ďalej v časti V?

U Áno 1* Nie

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú 
uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, 
riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria 
k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných 
zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt 
obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte 
informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov7._______________________________________

7 Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

mailto:headoffice@cestynitra.sk


D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY 
______________________ HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA____________________________
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo 
obstarávate!’),_____________________________________________________________________________

Subdodávatelia: Odpoveď:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú 
časť zákazky tretím stranám? ť Áno 1* Nie

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam 
navrhovaných subdodávateľov:

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií 
v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého 
(pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.__________________________________________

v v •
Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EU sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:
1. Účasť v zločineckej organizácii8;
2. Korupcia9;
3. Podvod10;
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami11;
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu12;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi13;

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa 
vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich 
dôvody uvedené v článku 57 ods. 1 smernice:

8 Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 oboji proti 
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).
9 Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo 
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového 
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 oboji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 
31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov 
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.
10 V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 
27.11.1995, s. 48).
11 Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. 
ES L 164,22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhame alebo navádzanie 
alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
12 Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. 
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
13 Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii 
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).



Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, 
ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc 
zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať 
v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený 
z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom 
vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo 
v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená 
priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?

i Áno I*' Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu):

[.......... ][...........][...........ľ‘

Ak áno, uveďte15:
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až

6 ide a dôvod odsúdenia,
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;
c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:

a) dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ]

b) [.......... ]
c) dĺžku obdobia vylúčenia. LxÝ....] a príslušný

bod/body [ ] s'

Ak je príslušná^ dokumentácia dostupná 
v elektronickoin^íňrmáte, uveďte: (webovú adresu, 
vydávajúci efgán alebo subjekt, presný odkaz na 
dokumentáciu):

✓K—-II.......... 11...........116
V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt 
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť 
napriek existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie17 („samo očistenie“)?

^TYÁn^—"""""

Ak áno, opíšte prijaté opatrenia18: í...........1

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE
ZABEZPEČENIE

Platby daní alebo príspevkov na sociálne 
zabezpečenie:

Odpoveď:

Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti 
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, a to v krajine, v ktorej sídli, 
ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa 
alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je 
krajina sídla?

Áno F Nie

Ak nie, uveďte:
a) Krajinu alebo príslušný členský štát
b) Príslušnú sumu

Dane Príspevky na sociálne 
zabezpečenie

a) [........... ]
b) [........... ]

a) [...........]
b) [...........]

14 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
13 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
16 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
17 V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EU.
18 Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo 
ukazovať primeranosť prijatých opatrení.



c) Spôsob stanovenia tohto porušenia
povinností

,. F Áno í Nie Áno r Nie
1. Prostredníctvom súdneho alebo cl) ci) y

administratívneho rozhodnutia:
í" Áno ľ Nie r Áno 1/Nie

Je rozhodnutie konečné a záväzné?

- [.......... ]Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku
a rozhodnutia.

- [.......... í
/[■......... í

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje
priamo v rozsudku, aj dĺžku obdobia 
vylúčenia:

c2) [.......... ] /
c2) [.......... j

2. Inými prostriedkami? Spresnite:

d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti F Áno V Nie ľ Áno r Nie

tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú 
dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo 
príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane Akýmo, uveďte Ak áno, uveďte
akýchkoľvek prípadných vzniknutých pparobnosti: podrobnosti:
úrokov alebo sankcií? [.......... ] [.......... ]

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní (webová adresa, vydávajúci orgán alebojrubjekt; '
alebo príspevkov sociáhieho zabezpečenia sú 
dostupné v elektronickom formáte, uveďte:

nresnv odkaz na dokument

19 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.



C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO
ODBORNÉHO POCHYBENIA20

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov 
na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných 
podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem 
„závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.__________

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, 
konfliktu záujmov alebo profesionálneho 
pochybenia

Odpoveď:

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho 
vedomostí, svoje povinnosti v oblasti 
environmentálneho, sociálneho a pracovného 
práva21?

T Áno 1* Nie

Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby^sa- 
preukázala jeho spoľahlivosť naprieke>ýsteiícn 
dôvodu na vylúčenie („sammyčisteníe“)?
Áno □ NieD^^^^

Ak prHaTopúfrenia, opíšte prijaté opatrenia:

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej 
z týchto situácií:

a) úpadok, alebo
b) konkurz alebo likvidácia, alebo
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo
d) je v akejkoľvek podobnej situácii 

vyplývajúcej z podobného konania podľa 
vnútroštátnych zákonov a iných právnych 
predpisov22 alebo

e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd 
alebo

í) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?

U Áno 1* Nie

Ak áno:
Uveďte podrobné informácie:
Uveďte dôvody, prečo j e hospodársky 
subjekt napriek tomu schopný plniť 
zákazku, pričom sa zohľadnia platné 
vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa 
pokračovania podnikateľskej činnosti za 
týchto okolností23?

- [..........]
- [..........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(webovjDrcíresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
predný odkaz na dokumentáciu):

-f—..... lľ...........II........... 1

20 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.
21 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
22 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.
23 Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod 
písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však 
hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.



Dopustil sa hospodársky subjekt závažného 
odborného pochybenia24? T Áno I** Nie

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
[.......... ]

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace^ 
opatrenia?

ľ Áno ľ ' Nie

Ak prjjaťopatrenia, opíšte prijaté opatrenia:

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými 
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť 
hospodársku súťaž?

T Áno 1* Nie

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: [.......... ]

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace-----
opatrenia?
Áno □ Nie
Ak p r i jaljrpírtTema, opíšte prijaté opatrenia:

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte 
záujmov25 z dôvodu jeho účasti na postupe 
obstarávania?

r Áno W Nie

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: [.......... ]
Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik 
súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy 
postupu obstarávania?

U Áno 1* Nie

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: [.......... ]
Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca 
verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka 
s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná 
zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo 
k škode alebo iným porovnateľným sankciám 
v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?

F Áno f? Nie

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: [.......... 1
Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace,^ 
opatrenia?

U Áno T Nie

Ak prLjaťopatrenia, opíšte prijaté opatrenia:

Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:

24 V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
25 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.



a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri 
predkladaní informácií vyžadovaných na 
overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie 
alebo splnenia podmienok účasti;

b) nezadržal takéto informácie;
c) môže bezodkladne predložiť podporné

dokumenty požadované verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom a

d) nenáležíte neovplyvňoval rozhodovací
proces verejného obstarávateľa s cieľom 
získať dôverné infotmácie, ktoré môžu 
poskytnúť nenáležité výhody v rámci 
postupu verejného obstarávania, alebo 
z nedbalosti neposkytol zavádzajúce
informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv 
na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu 
alebo zadania zákazky?

Iw* Áno r Nie

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO 
VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO 

OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA

Cisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď:
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, 
ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch?

U Áno 1^ Nie

Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom 
oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydáygjúei^oŕgán alebo subjekt, 
presný odkazna-dokumentáciu): 

f—.][.......... ]26

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne 
dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt 
samočistiace opatrenia?

T Áno T Nie

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:

26 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
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Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel a alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

a: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, 
že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel a časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti 
IV: _______________

Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď

Spĺňa požadované podmienky účasti; l>/ Áno F Nie

A: VHODNOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti.
Vhodnosť Odpoveď
1. Je zapísaný v príslušných

profesijných alebo obchodných 
registroch vedených v členskom štáte, 
v ktorom má hospodársky subjekt 
sídlo27:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

OR Okresný súd Nitra, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný 
odkaz na dokumentáciu):
httn://www. orsr.sk/vvpis. asp?ID=T439&SID=9&P=0

Sme zapísaný v registri koncových užívateľov výhod 
httn://uvo. sov.sk/register-konecnvch-uzivatelov- 
whod/detail/116?pase=l&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=CESTY+NITRA&obec=

2. V prípade zákaziek na poskytnutie 
služieb:

je osobitné povolenie alebo členstvo 
v konkrétnej organizácii potrebné na to, 
aby bolo možné poskytovať príslušné 
služby v krajine usadenia hospodárskeho 
subjektu?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

T Áno L Nie
Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebcTclenstvo ide 
a uveďte, či ich hospodársky subjekťmá: [.......... ]

T Áno T
(webová acjrešaj vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz 
na dokumentáciu):

ŤkŤú....ir.......... ir...........]

27 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa 
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.
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B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti.
Ekonomické a finančné postavenie Odpoveď:
1 .a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho 
subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch je takýto:

rok: 2013 obrat: 26 989 000 € 
rok: 2014 obrat: 22 938 000 € 
rok: 2015 obrat: 40 916 000 € 
rok: 2016 obrat: 35 366 000 €

A/alebo

1 .b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný 
v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch je takýto28:

(počet rokov, priemerný obrat):
3 roky obrat: 33 073 333 €

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

http://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/403008

2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho 
subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje 
zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch pre 
požadovaný počet finančných rokov je takýto:

rok: 2013 obrat 24 809 000 € 
rok: 2014 obrat: 21 113 000 € 
rok: 2015 obrat: 37 825 000 € 
rok: 2016 obrat: 33 257 000 €

A/alebo

2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho 
subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov 
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch je takýto29:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(počet rokov, priemerný obrat):
3 roky obrat: 30 731 000 €

http://www.registeruz.sk/cruz- 
public/domain/ accountingentity/show/403 008

3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu 
(všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií 
za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku 
ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo 
keď začal vykonávať svoju činnosť:

i— .

28 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
29 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

http://www.registeruz.sk/cruz-
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/
http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/


4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele30 uvedené 
v príslušnom oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že 
skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je 
takáto:

(určenie požadovaného pomeru - pomer medzi 
a y31 - a hodnota):
[.......... ],[...........]32

Aleje príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa) vydá vaj úc i orgán alebo subjekt, 
prespý-defkaz na dokumentáciu):
^á....ií.......... ir...........i

5. Poistená suma poistenia náhrady škôd 
vyplývajúcich z podnikateľského rizika
hospodárskeho subjektu je takáto:

[...........],[...........] mena

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresjpwycta vaj úc i orgán alebo subjekt, 
presnýpiďkáz na dokumentáciu):

.......... n........... i
6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo 

finančné požiadavky, ktoré by mohli byť 
stanovené v príslušnom oznámení alebo 
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt 
vyhlasuje, že:

Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť 
stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných 
podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, 
uveďte:

Vlastníme platné vyjadrenie z bánk v ktorých máme 
vedené účty v súlade s podmienkami uvedenými 
v SP . Banky nasledovné:
Komerční banka, a.s. pob. zahr. banky Bratislava 
Všeobecná úverová banka, a.s.
Predložíme CV o neexistencii účtov v iných 
bankách.

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu):
[.......... ][...........][...........]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval 
tieto podmienky účasti.
Technická a odborná spôsobilosť Odpoveď:
l.a) Len v prípade verejných zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác:

Počas referenčného obdobia33 hospodársky 
subjekt vykonal tieto stavebné práce 
konkrétneho typu:

Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa 
uspokojivého vykonania a výsledkov 
najdôležitejších stavebných prác dostupná 
elektronicky, uveďte:

Počet rokov za posledných 5: stavby rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky v objeme 200 000,00 -700 000 Eur bez 
DPH
Zoznam:

- Mesto Skalica, Námestie Slobody 145/10, 909 01 Skalica, 
r.2013 Cyklotrasy bez hraníc 662 342 Eur bez DPH 
hm. Mnr. Martin Vičan 034/6903240. mesto(®mesto.skalica.sk

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava, r. 
30.6.2015, Rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaja,
1 425 473,40 € bez DPH/ 1 710 568,09 vrátane DPH

Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava r. 2017
Rekonštrukcia MK Šrobárová Trnava
559 882 € bez DPH

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava, r. 2015, 
Rekonštrukcia ciest lokality Biela Hora,
660 589 € bez DPH

30 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
31 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
32 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
33 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.



Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava r. 2016 
Cestička pre chodcov a cyklistov Kamenná cesta v Trnave 
296 754 € bez DPH

Referencie zverejnené na stránke ÚVO v zozname referencií: 
http://uvo.gov.sk/evidencia-
refereneii/detail/116?page=l&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=CESTY+NITRA&obec=

1 .b) Len v prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru a verejných zákaziek na 
poskytnutie služieb:

Počas referenčného obdobia34, hospodársky 
subjekt doručil tieto hlavné zásielky 
stanoveného typu alebo poskytol tieto 
hlavné služby stanoveného typu: Pri
zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, 
dátumy a príjemcov, či už verejných alebo 
súkromných35:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch):
[..........].
opis sumy dátumy príjemcovia

2. Hospodársky subjekt môže požiadať 
týchto technikov alebo technické 
orgány36, najmä tých, ktorí sú 
zodpovední za kontrolu kvality:

V prípade verejných zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác hospodársky 
subj ekt bude môcť využiť týchto technikov 
alebo technické orgány na vykonanie práce:

[.......... ]

[.......... ]

3. Hospodársky subjekt využíva tieto
technické zariadenia a opatrenia na 
zabezpečenie kvality a jeho výskumné 
zariadenia sú:

ľi-—  '

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri 
plnení zákazky uplatňovať tento systém
riadenia dodávateľského reťazca
a sledovací systém:

5. V prípade zložitých výrobkov alebo 
služieb, ktoré majú byť dodané alebo 
poskytnuté, alebo výnimočne 
v prípade výrobkov alebo služieb, 
ktoré sú požadované na osobitný 
účel:

Hospodársky subjekt umožní vykonanie

34 Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.
35 Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných 
aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.
36 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale 
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné 
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

http://uvo.gov.sk/evidencia-


kontrol37 výrobných kapacít alebo 
technickej spôsobilosti hospodárskeho 
subjektu a v prípade potreby študijných 
a výskumných prostriedkov, ktoré má 
k dispozícii, a kvality kontrolných 
opatrení.
6. Tieto subjekty musia mať takéto

vzdelanie a odbornú kvalifikáciu:
a) Stavbyvedúci Ing. Ľubomír Balážik osvedčenie 

s odborným zameraním pre inžinierske - dopravné 
stavby, preukážeme osvedčením a čestným vyhlásením

a) Samotný poskytovatel’ služieb alebo 
zhotovitel’, a/alebo (v závislosti od 
požiadaviek uvedených v príslušnom 
oznámení alebo súťažných podkladoch)

b) jeho riadiaci pracovníci:

že bude k dispozícii pri plnení predmetu zmluvy , 
životopis s preukázaním praxe min. 10 rokov s riadením 
stavieb rovnakého charakteru

b) Ing. Ľubomír Balážik - stavbyvedúci
c) Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ

Ing. Bohumil Plšík - obchodno-technický námestník
Ing. Ľubomír Rác - vedúci strediska Trnava

7. Hospodársky subjekt bude pri plnení 
zákazky schopný uplatňovať tieto
opatrenia environmentálneho 
riadenia:

Vlastní certifikát ISO 14001

8. Ročný priemerný počet zamestnancov
hospodárskeho subjektu a počet 
riadiacich pracovníkov za posledné tri 
roky sú takéto:

Rok, ročný priemerný počet zamestnancov:
2013,223
2014,219
2015,234
2016, 234

Rok, počet riadiacich pracovníkov:
2013.7
2014.7
2015.8
2016.9

9. Tieto nástroje, strojové alebo 
technické vybavenie bude mať 
hospodársky subjekt k dispozícii na 
realizáciu zákazky:

CESTY NITRA, a.s.
OS M.LEHOTA.-AMMANN GLOBAL 120-TZ/ 1 ks
OS SMOLENICE /I ks
OS MOJŠOVA LÚČKA AMMANN GLOBAL 120-TZ/1 ks 
AUTOMOBIL NAKL. VALNÍK <3,5 t / 15 ks
AUTOMOBIL NAKL. VALNÍK >3,5 t/ 2 ks
AUTOMOBIL NAKL. VALNÍK s hydr.rukou/5 ks
AUTOBIL NAKL. SKLÁPACÍ / 11 ks
TAHAČ NÁVES /7 ks
ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZAČNÝ PRÍVES /3 ks 
AUTOMOBIL CISTERNA P HM / 3 ks
PRÍVES AUTOM.SKLÁPACÍ/ 1 ks
NÁVES. AUTOM.CISTERNOVÝ / 1 ks
NÁVES SKLÁPACÍ / 5 ks
PODVALNÍK / 4 ks
VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK /1 ks
AUTOGRÉDER / 3 ks
NAKLADAČ UNIVER. LYŽICOVÝ / 5 ks
NAKLADAČ RIAD. ŠMYKOM /3 ks
RÝPADLO KOLESOVÉ / 1 ks
RÝPADLO PÁSOVÉ / 1 ks

37 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho 
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovatel’ služieb alebo dodávateľ usadený.



RÝPADLO NAKLADAČ / 7 ks (s príslušenstvom na prehĺbenie 
a prečistenie priekop.
VALEC VIBRAČNÝ / 13 ks
FINIŠÉR ŽIVIČNÝ / 6 ks
BULDOZÉR / 2 ks
VÝROBŇA KAMENIVA / 1 ks
VÝROBNE ASF. ZMESÍ / 5 ks
ZVAROVACÍ AGREGÁT / 12 ks
PECH VIBRAČNÝ / 3 ks
DOSKA VIBRAČNÁ / 17 ks
VIBRÁTOR PONORNÝ / 3 ks
LIŠTA VIBRAČNÁ / 2 ks
REZAC SPAR / 6 ks
KOMPRESOR POJAZDNÝ / 1 ks
ELEKTROCENTRÁLA / 3 ks
ČERPADLO KALOVÉ PONORNÉ / 2 ks
OKRUŽNÁ PÍLA 1 ks
DISTRIBUTOR asfaltového postreku /I ks

10. Hospodársky subjekt má v úmysle 
prípadne zadať subdodávateľom38 
túto časť (t. j. percento) zákazky:

0 (uvedie zoznam subdodávateľov až úspešný úchádzač)

11. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru:

Hospodársky subjekt poskytne požadované 
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý 
sa má dodať, ku ktorým nemusia byť 
priložené osvedčenia o pravosti.

T Áno F Nie

V náležitosti prípadných hospodárskych 
subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude 
poskytovať požadované osvedčenie 
o pravosti.

T Áno r Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

webová a^résa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný 
odkaz^ra dokumentáciu):
UX-li.......... ][........... ]

12. V prípade verejných zákaziek na 
dodanie tovaru:

/X

Môže hospodársky subjekt predložiť 
požadované osvedčenia vydané oficiálnymi 
ústavmi alebo agentúrami na kontrolu 
kvality, ktoré majú priznanú právomoc 
vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá 
je jasne určená odkazmi na technické 
špecifikácie alebo normy, ktoré sú 
stanovené v príslušnom oznámení alebo 
v súťažných podkladoch?

T Áno T Nie s'

38 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity 
subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky 
dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.



Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné 
dôkazné prostriedky možno poskytnúť.
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný 
odkaz na dokumentáciu):
[...........][........... ][........... ]

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje 
systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.
Systém zabezpečenia kvality a normy 
environmentálneho manažérstva

Odpoveď:

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované normy zabezpečenia kvality vrátane 
prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia 
kvality možno poskytnúť:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

M Áno F Nie

ISO 9001:2008
OHSAS 18001

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
http://www.cestynitra.sk/profil-spolocnosti/

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť 
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých 
sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa 
požadované systémy alebo normy 
environmentálneho manažérstva?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné 
prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem 
environmentálneho manažérstva možno 
poskytnúť:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná 
v elektronickom formáte, uveďte:

1* Áno T Nie

ISO 14001:2004

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu): 
http://www.cestynitra.sk/profil-spolocnosti/

—v--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cast’ V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať 
s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. 
Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem 
listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo 
v súťažných podkladoch uvedených v oznámení.
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych 
partnerstiev:______________________________________________________________________________

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:
Zníženie počtov Odpoveď:
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo 
pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom 
obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:
V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo 
ostatné formy listinných dôkazov, pri každom 
uveďte, či má hospodársky subjekt požadované

http://www.cestynitra.sk/profil-spolocnosti/
http://www.cestynitra.sk/profil-spolocnosti/


dokumenty:
Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem 
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom 
formáte39 40 41, uveďte pre každý z nich:

F Áno F Nie 40

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, 
presný odkaz na dokumentáciu):
r. . . . . . ir. . . . . . ir. . . . . . ľ1_ _ _ _ _ _ _ _ _

Časť VI: Záverečné vyhlásenia
Podpísaný vyhlasuje, že informácie uvedené v častiach II - V sú pravdivé a správne a, že boli 
uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.
Podpísaný vyhlasuje, že na požiadanie okamžite predloží uvedené osvedčenia a ostatné formy 
listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu 
priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, 
ktorá je dostupná bezplatne42, alebo

b) najneskôr do 18. októbra 201843 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja dolupodpísanýformálne súhlasím, aby Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som poskytol v tomto 
jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie na účely verejného obstarávanie na základe 
výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku VO č. 22/2018 dňa 31.01.2018 pod 
č. 1821-WYP

V Nitre, dňa 13.03.2018

CESTY NUR/- a s. 
Murgašova 6 (f/ 

94978 NITRA

y

Ing. Juraj Serva 
výkonný riaditeľ 

splnomocnený zástupca

39 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.
40 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
41 Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
42 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán alebo 
subjekt, presný odkaz na dokumentácia), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby 
tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmito prístupom.
43 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.
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Spoločnosť:
CESTY NITRA, a.s.

IČO: 34 128 344
So sídlom: Murgašova 6,

949 78 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sa, vložka č.: 140/N 
(ďalej len ako “Spoločnosť”)

Company:
CESTY NITRA, a.s.
Id. No.: 34 128 344 

with its registered seat at Murgašova 6,
949 78 Nitra

registered with the Commercial registry of the District 
court Nitra, section: Sa, insert No.: 140/N 

(thereinafter as the „Company“)

acting through its Chairman of the Board of Directors: 
Éric Jean Charles Biguet and Members of the Board of 
Directors: Ing. Juraj Serva and Philippe Étienne Pierre 
Corbel

konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu 
zastúpeného: Éric Jean Charles Biguet - predseda 
predstavenstva a členovia predstavenstva: Ing. Juraj 
Serva a Philippe Étienne Pierre Corbel

hereby grants týmto udeľuje

power of attorney to plnomocenstvo

Ing. Juraj Serva
Date of birth: 11 July 1978 

residing at: 1041 Rosina 013 22

Ing. Jurajovi Servovi
Dátum narodenia: 11. júla 1978 
bydliskom: 1041 Rosina 013 22

(thereinafter as the „Attorney“) (ďalej len ako “Splnomocnenec”)

The. Attorney is entitled to only execute the legal acts 
which are strictly specified hereafter and always on 
business matters within the scope of activities of the 
Company concerning by the Attorney. The Attorney is 
entitled to manage, organize and control the operation 
of managed and notably on the health, safety and 
environmental side.

Splnomocnenec je oprávnený vykonávať vmene 
Spoločnosti výhradne nižšie špecifikované úkony, ku 
ktorým obvykle dochádza. Splnomocnenec je 
oprávnený riadiť, organizovať a kontrolovať chod 
Spoločnosti, najmä s ohľadom na ochranu zdravia, 
bezpečnosti a životného prostredia.

The power of attorney is strictly limited and the 
attorney is only empowered:

Táto plná moc má obmedzený rozsah 
a Splnomocnenec je oprávnený iba:

a) to act on behalf of the Company with third 
parties in business matters within the scope of 
activities of the Company concerning the 
Agency managed by the Attorney and in 
accordance with this Power of Attorney;

a) konať za Spoločnosť s tretími stranami 
v obchodných záležitostiach v rámci
predmetu podnikania Spoločnosti, ktoré sa 
týkajú Splnomocnencom riadeného Závodu 
a len v súlade s touto plnou mocou;

b) to participate on behalf of the Company in 
public tenders where contracting party is a 
public partner, especially submit and sign 
bids, correspondence and related documents 
up to amount of 1,500,000.00 6 excluding 
VAT; such limit is applicable per one 
business case;

b) zúčastňovať sa súťaží, kde zmluvnou stranou 
zákazky je subjekt štátneho alebo verejného 
sektoru (verejné obstarávanie), najmä 
podávať a podpisovať ponuky,
korešpondenciu a dokumenty, vzťahujúce sa 
k vyššie uvedenej činnosti, a to do výšky 
1.500.000,- € bez DPH; limit sa vzťahuje na 
jeden obchodný prípad;

c) to participate on behalf of the Company in 
private tenders where contracting party is a 
private partner, especially submit and sign 
bids, correspondence and related documents

c) zúčastňovať sa súťaží, kde zmluvnou stranou 
zákazky je subjekt súkromného sektom, 
najmä podávať a podpisovať ponuky, 
korešpondenciu a dokumenty, vzťahujúce sa

1
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up to amount of 500,000.00 € excluding
VAT; such limit is applicable per one
business case;

d) to sign purchase orders or subcontracts in the
amount not exceeding 20,000,- € excluding 
VAT; such limit is applicable per one
business case;

e) to sign orders for work or subcontracts not
exceeding the amount of 20,000,- € excluding 
VAT, such limit is applicable per one
business case

f) to sign annexes and other documents related 
to the contract which was already signed by 
statutory representative or attorney.

Attorney is, under this power of attorney, not entitled 
to approve or perform any investment.

This Power of Attorney is valid up to its withdrawal, 
although up to 31stofDecember 2018 at latest.

In Košice / V Košiciach, dated / dň t

Philippe Etienne Pierre Conbel 
Member of BoD / člen představen

Ing. Juraj Serva 
Member of BoD / člen p/edstavenstva

k vyššie uvedenej činnosti, a to do výšky 
500.000,- € bez DPH; limit sa vzťahuje na 
jeden obchodný prípad;

d) podpisovať objednávky alebo kúpne zmluvy 
do výšky 20.000,- € bez DPH; limit sa 
vzťahuje najeden obchodný prípad;

e) podpisovať objednávky alebo
podzhotoviteľské zmluvy na stavebné práce 
do výšky 20.000,- € bez DPH; limit sa 
vzťahuje najeden obchodný prípad;

f) podpisovať prílohy a iné dokumenty súvisiace 
so zmluvou, ktorú už podpísal štatutárny 
alebo splnomocnený zástupca.

Splnomocnenec nie je oprávnený 
vykonať žiadne investície.

schváliť alebo

Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak 
najdlhšie do 31. decembra 2018.

'I accept this power of attorney in its full extent.
Túto plnú moc v celom rozsahu prijímam.

t f 'f'!.
In Košice / V Košiciach, dated / dňa........................
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OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Juraj Serva, dátum narodenia 
11.7.1978, r.č. 780711/8418, bytom Rosina, Rosina 1041, ktorého(ej) totožnosť som zisti 1(a) zákonným 
spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo 
číslo: EF777682, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny registenOŠIedčených podpisov 
pridelil podpisu poradové číslo O 931898/2017. /f)m ň Aj

Bratislava dňa 29.11.2017 ........
Ivána^ýíasiarová 

J r'gľacpvnílcipbyerený 
notárqin: JtjDŕ. Ivariom Macákom 

^soVídlom v BÍktislave

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Philippe Etienne Pierre Corbel, 
dátum narodenia 18.6.1965, r.č., bytom Košice, Pajorova 10, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným 
spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu 
Európskej únie, séria a/alebo číslo: RU2926187, ktorý(á) listinu predo mnpurä'lastnoručne'podpísa^a). Centrálny'
register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 93190Í)/20lí7?'

/.. x O 1 A ,Q> C Jáv
"7 \\vv-

Bratislava dňa 29.11.2017

: poverený 
Ivanom Macákom 

so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku)

Z'b



Osvedčujem, Xe táto listina doslovne súhlasí 
ŕ predloženým ortódalom (osvedčenýrp^odpisom), 

äjúoim * a/.. ...7!... iií v (h£ŕkôv). ide o odpis 
(čigsídífV . naná tieto zmeny,

M?. n:- ,j:i -^kerífvýkonané opravy nezhôd
s pi'c-:iÍĽŽeiv.:j listinou.
V Trnavo dne: .............. /S 3 . W/f

Vá 

!r“a\V

I
í
t



PRÍLOHA Č. 2) Súťažných podkladov

Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia ceny celkom
Vyplniť

1. Uchádzač:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
telefón:
mobil:
e-mail:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY 
NITRA, a.s.
34 128 344 
2020410788 
SK2020410788 
Komerční banka, a.s.
SK11 8100 0001 0700 5747 0257
037/6920 500
0910803966
headoffice@cestynitra.sk

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky:

Cena 
bez DPH: 498 388,98

DPH 20 %: 99 677,80

Cena celkom s DPH: 598 066,78

Dátum: 13.03.2018

C2STY NITRA a s. 
Murgašova 6 (p 

949 78 NITRA ^

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

V\
., Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách'

mailto:headoffice@cestynitra.sk


PRÍLOHA Č. 1) Súťažných podkladov

Návrh Zmluw

Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,

na zhotovenie diela
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“

Objednávateľ:

ČI. L
ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:

Bankové spojenie:

a/ zmluvných Mgr. Oliver Solga - primátor mesta Pezinok 
b/ technických Ing. Ľubica Mezeiová - ref.Úverov zo ŠFRB a výstavby 

Ing. Peter Zvonár - referent výstavby a ÚP
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Číslo telefónu: 033/6901400/402/
e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

peter.zvonar@msupezinok.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel’: CESTY NITRA, a.s.
Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený: Ing. Juraj Sreva - splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s
osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Ing. Juraj Serva - výkonný riaditeľ 
b/ technických: Ing. Ľubomír Rác - vedúci strediska Trnava

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788
Číslo telefónu: 037/6920 500
e-mail: headoffice@cestynitra.sk

(ďalej len „zhotovitel’“ v príslušnom gramatickom tvare)

ČI. II.
PREDMET ZMLUVY

15
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“

mailto:lubica.mezeiova@msupezinok.sk
mailto:peter.zvonar@msupezinok.sk
mailto:headoffice@cestynitra.sk


2.1. Zhotovitel’ sa zavazuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - 
Limbách“ vrátane súvisiacich služieb: potvrdená PD skutočného vyhotovenia, 
vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, porealizačné geodetické práce, geometrický 
plán pre zápis do katastra, spracovanie technologického postupu prác, zriadenie 
staveniska, vytýčenie stavby.

2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len 
PD), v zmysle predloženého výkazu výmer, súťažných podkladov.

2.5. Zhotovitel’ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 
mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so 
všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.

ČI. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 
jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotovitel’ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovat’ kvalitu vykonaných 
prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:

osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne 
správy, certifikáty, licencie
zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,
zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných
k užívania schopnosti diela
kópie stavebného denníka
potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov
zápisom o odovzdaní a prevzatí diela
doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov,

3.3. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, 
prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD 
a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.

3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. 
Ľubicu Mezeiovú a technického dozora Ing. Peter Zvonár.

3.5. Zhotovitel’ určil pracovníka - stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce 
a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude 
vykonávať Ing. Ľubomír Balážik

Čl. IV.
CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona 
č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 498 388,98 €
DPH 20% 99 677,80 €
Cena diela celkom s DPH 598 066,78 €
(slovom: päťstodeväťdesiatosemtisícšesťdesiatšesť €)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz 
výmer“), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného 
obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej 
dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy, v zmysle súťažných podkladov.

4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky 
v zmysle predloženej PD stavby a výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky 
obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz 
a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj 
iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, 
skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú 
potrebné k prevzatiu ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom 
odovzdania do užívania.

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“



4.4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných 
podmienok charakteru preukázaných skutočností:
- ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na 
dotknuté práce a dodávky.
- ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo 
zmluvných strán.

4.5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe 
pokynu objednávateľa, zhotovitel’ odpočíta z fakturácie.

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotovitel' 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady 
a nedostatky.

4.7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť 
objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotovitel1 vyhotoví 
súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadrí technický dozor 
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade, že 
bude zo strany objednávateľ požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú 
predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne.

4.8. Za týmto účelom zhotovitel’ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, 
resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na 
schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa 
majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne 
aplikované tieto jednotkové ceny.

Čl. V.
TERMÍN A ČAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť dielo:
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“

Odovzdanie staveniska bude: do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Začatie stavebných prác bude: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené 
(technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska a v stavebnom denníku.

Zhotovitel’ sa zaväzuje dodať dielo do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

5.2. Zhotovitel’ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram 
realizácie diela, ktorý bude samostatnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve a tento 
harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.

5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je 
začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je 
potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.

5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode 
objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.

5.5. Zhotovitel’ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa 
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.

5.6. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotovitel’ 
stavby.

5.7. Zhotovitel’ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotovitel’ vystaví maximálne 1x po ukončení mesiaca súpis vykonaných prác - výkaz 
výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach 
podľa objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho osobne osobe poverenej 
objednávateľom na preverenie v lehote desať pracovných dni. Tieto doklady budú 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“



6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
6.3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká 

zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť 
do 5 dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.

6.4. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková 
fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods, 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt „Vybudovanie 
cyklochodníka Pezinok - Limbách v zmysle Čl 5.1. ITMS 2014+ kód NFP302010N358, 
číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila 
faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch 
vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis 
vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé 
položky vo výkaze výmer. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia 
preberacieho protokolu. Zhotovitel’ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 
Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne 
potvrdených technickým - stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať 
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác.

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné 
odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.

6.6. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 
bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom 
prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry 
objednávateľovi.

6.7. Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Operačného programu 302000 - Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, cieľ 302010032 - 1.2.2 Zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
na celkovom počte prepravných osôb.

6.8. Faktúra bude splatná v zmysle uzatvorenej zmluvy objednávateľa o poskytnutí NFP. 
Lehota splatnosti nepresiahne 60 dní, ak to platná legislatíva umožní pre financovanie 
z prostriedkov EÚ. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o 
poskytnutí NFP").

6.9. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez 
DPH za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
preberacom konaní stavby. Platby budú poskytnuté do výšky 90 % dohodnutej ceny diela 
bez DPH.

6.10. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude 
zadržaná finančná čiastka - zvyšných 10 % z hodnoty diela bez DPH - uvoľnená 
objednávateľom v konečnej faktúre. V opačnom prípade takto zadržanú finančnú čiastku 
objednávateľ uvoľni do 14 dni od preukázateľného (obojstranne podpísaný písomný 
záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jej 
realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody 
a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotovitel’ na základe individuálnych 
odberných zmlúv so správcami médií.
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7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a
vybuduje zhotovitel’ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke
zhotoviteľa.

7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť 
neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.

7.1.6. Zhotovitel' je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane 
údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým 
poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.

7.1.7. Jedine zhotovitel' je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 
na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotovitel’vykoná všetky opatrenia na ochranu 
stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

7.1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej 
ochrany a bezpečnosti práce musí zhotovitel’ vykonať okamžitú nápravu.

7.1.9. Zhotovitel’je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, 
hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým 
povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

7.1.10. Zhotovitel’ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími 
nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.

7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich 
blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.

7.1.12. Zhotovitel’ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady.
7.1.13. Zhotovitel’ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu 

poriadku a nočného kľudu. Zhotovitel’ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu 
prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným 
požiadavkám.

7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotovitel’ na svoje náklady postarať o vypratanie 
staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených 
realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
stavby.

7.1.15. Zhotovitel’ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, 
prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a 
udržiavanie. Zhotovitel’ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do 
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

7.1.16. Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude súčasťou PD.
7.1.17. Zhotovitel’ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňa začatia stavebných prác 

predloží objednávateľovi:
zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať 
evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe, 
doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na 
stavbe vykonávať
odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané 
činnosti.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 
vyhotoveniach.

7.2.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia 
príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí.

7.2.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotovitel’ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotovitel’ odstránil vady 
vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotovitel’ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto 
skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.5. Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 
pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád
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spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ účastníkom do troch 
pracovných dní.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa:

7.3.1. Zhotovitel’je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.

7.3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať poistenie zodpovednosti za 
škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške 
vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne 
overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody 
bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky.

7.3.3. Zhotovitel’ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo 
počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.4. Zhotovitel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených 
sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.5. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný 
vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne 
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú 
hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotovitel’ 
potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.

7.3.6. Zhotovitel’ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení 
odbornej spôsobilosti.

7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.8. Zhotovitel' nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok 
stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných 
dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.9. Zhotovitel' je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické 
požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. 
Zhotovitel’ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok 
a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať platný certifikát.

7.3.10. Zhotovitel' zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 
predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii 
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných 
pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.

7.3.11. Zhotovitel’ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu 
všetkých poddodávateľov.

7.3.12. Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotovitel’ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého 
diela objednávateľovi.

7.3.13. Zhotovitel’ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe 
materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do 
postupu definovaného v čl. IV.

7.3.14. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 
bez súhlasu oprávnených osôb.

7.3.15. Ak zhotovitel’ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré 
z toho vyplynú.

7.3.16. Zhotovitel’ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi 
technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie 
podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľa. V prípade zistenia 
opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť 
vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka 
s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom
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schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu 
priloží a označí príslušným číslom zmeny.

7.3.17. Objednávateľ požaduje, aby Zhotovitel’ najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. I) 
zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotovitel' postupovať tak, 
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli 
primerané jeho kvalite a cene.

7.3.18. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase 
alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa 
a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o 
subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, 
má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotovitel’ je 
oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých 
bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.

7.3.19. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené 
v bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia 
tejto zmluvy.

7.3.20. Zhotovitel’ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotovitel’ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

7.3.21. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7.3.18. až 7.3.21. tohto článku predstavuje 
podstatné porušenie tejto Zmluvy.

7.3.22. Zhotovitel’ aj subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle § 11 zákona o VO.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie 
predmetu zmluvy - diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo 
musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“.

8.2. Zhotovitel’ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je 
pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred.

8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu 
a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené 
všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy 
a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti 
tak aj v čase. Zhotovitel’ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych 
technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže 
prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta 
objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať 
objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotovitel’ práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.
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9.1.3. Ak zhotovitel’ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s 
dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ písomne 
upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.

9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane.

9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
9.4.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane 

vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa.
9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia 
od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od 
obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X.
SANKCIE - ZMLUVNÉ POKUTY

10.1. V prípade, že zhotovitel’je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do 
ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla 
v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu 
odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.

10.2. V prípade, že zhotovitel’ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

10.3. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku 
realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo 
v zmysle ČI. VI., má zhotovitel’ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania.

10.5. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa 
bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo má vady ak :
a) nie je dodané v požadovanej kvalite
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2.
d) má právne vady v zmysle § 559 Obeh. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami 
tretích osôb.

11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotovitel’ do 14 dní od písomnej výzvy 
objednávateľa.

11.4. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten 
na ich použití písomne trval.

11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel’.

11.6. Zárukou zhotovitel’ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase 
svojej životnosti.

11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom
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a zároveň doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na 
ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie 
písomne.

11.8. Zhotovitel’ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom 
čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom 
čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

11.9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ 
požadovať zníženie ceny diela.

11.10. Ak zhotovitel’ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní 
odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád, 
objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom 
rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia 
faktúry.

11.11. Počas realizácie diela zhotovitel’ zabezpečí poistenie stavby.

ČI. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - NÁHRADY ŠKÔD

12.1. Zhotovitel’ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky 
náklady v plnej výške.

ČI. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1. Zhotovitel’ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú 
zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotovitel' a postupne prechádza na 
objednávateľa po vykonaných úhradách čiastkových faktúr alebo po uhradení konečnej 
faktúry za dielo.

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotovitel’ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

ČI. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo 
podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.2. Zhotovitel’ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností.

Čl. XV.
RIEŠENIE SPOROV

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má :
1. zmluva o dielo
2. súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny
3. technické špecifikácie
4. všeobecné technické podmienky

15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 
spor prehrala.

15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada 
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
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15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy.

ČI. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby,

b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ adva
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 
a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával podlimitnú civilnú zákazku 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

16.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne - najneskôr do 7 
pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.

16.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
č. 1 - Rozpočet
č. 2 - Časový a vecný harmonogram 
č. 3 - Poistenie (doložiť pri podpise zmluvy)

V Pezinku, dňa........................ V.............................dňa

CESTY NITRA a s. 
Murgašova 6 (2?) 

949 78 NITRA

Mesto Pezinok
Mgr. Oliver Solga 
primátor mesta Pezinok

Objednávateľ: Zhotovitel’: /

CESTY NITRA,
Ing. Juraj Serva
CESTY NITRA, a.s.
Ing. Juraj Serva
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách“



SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
020718

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH

Zhotovitel’: IČO:
IČO DPH

Projektant: IČO:
IČO DPH

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 498 388,98
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 498 388,98

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 498 388,98 99 677,80

Cena s DPH V EUR 598 066,78

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel’

23TY NUR/ a s. 
Murgašova 6 (^)

040 70 MITQA

Dátum a pocjpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

020718

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

5. 2.

Projektant:
Spracovateľ:

2018

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 498 388,98 598 066,78

SO 01 Úsek ul. Holubyho 43 201,00 51 841,20
SO 02 Úsek ul. Kupeckého 18 324,49 21 989,39
SO 03 Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého 8 143,79 9 772,55
SO 04 Úsek ul. Hasičská 100 907,41 121 088,89
SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1 65 694,75 78 833,70
SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2 262 117,54 314 541,05

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 498 388,98 598 066,78
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochoc nika Pezinok - Limbách

Objekt: SO 01 - Úsek ul. Holubyho

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

43 201,00 
0,00

Cena bez DPH 43 201,00

DPH základná
znížená

20,00% z
20,00% z

0,00
43 201,00

0,00
S 640,20

Cena s DPH V EUR 51 841,20

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

ISTÝ NiTR/• a s. 
Murgašova 6 (0 

949 78 NITRA

PečiatkaDátum a pocpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Objekt: SO 01 - Úsek ul. Holubyho

Miesto: Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel': Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV
D2 - 0 - ZAKLADANIE
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

43 201,00

43 201,00
1 383,27

5 365,62

25 425,57

11 026,54

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 43 201,00
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ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Objekt: SO 01 - Úsek ul. Holubyho

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

5. 2. 2018

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 43 201,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 43 201,00
D2 - 0 - ZAKLADANIE 1 383,27

1 K 0001 - Vedlajšie rozpočtové náklady ks 1,000 287,52 287,52
2 M VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 219,83 219,83

3 M VM- 0024 Smetný kôš kus 1,000 231,40 231,40

4 M VM- 0029 Stojan na bicykle kus 2,000 208,26 416,52

5 M VM- 0046 Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000 228,00 228,00

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 5 365,62

6 K 113106121
Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždic 
alebo tvárnic m2 363,000 2,55 925,65

7 K 113107112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
taž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 363,000 2,91 1 056,33

8 K 113202111 Vytrhanie krajm'kov alebo obrubníkov stojatých m 56,000 4,01 224,56

9 K 120001101
Príplatok za staženú vykopávku v blízkosti 
podzem. vedenia m3 38,100 6,17 235,08

10 K 122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1 -2 nad 
100 do 1 000 m3 m3 224,500 1,37 307,57

11 K 122202202
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 
000 m3 m3 127,000 2,61 331,47

12 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 
horn. tr. 1-4 m3 224,500 1,77 397,37

13 K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4 m3 127,000 5,30 673,10

14 K 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 224,500 1,43 321,04

15 K 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 490,000 0,60 294,00

16 M 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková ks 24,500 5,39 132,06

17 K 181101102
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so 
zhutněním m2 761,400 0,35 266,49

18 K 181301103
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. 
do 20 cm m2 490,000 0,41 200,90

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 25 425,57

19 K 561242211
Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, 
v mieš. centre hr. 120 mm m2 594,000 7,46 4 431,24

20 K 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 594,000 6,24 3 706,56
21 K 569903311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 126,500 10,87 1 375,06

22 K 573211111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 
0,7 kg/m2 m2 345,000 0,42 144,90

23 K 577133211
Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3
m m2 345,000 13,33 4 598,85

24 K 577155212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr.
60 mm, š. do 3 m m2 345,000 13,91 4 798,95

25 K 596211112
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm 
sk. A do 300m2 m2 249,000 10,29 2 562,21

26 M VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 256,470 7,91 2 028,68
27 M VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 467,620 1,20 561,14

28 M VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 53,560 3,47 185,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M VZ- 0002 Dopravná značka skupíny P, základná lemovaná kus 2,000 40,50 81,00

30 M VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 9,000 43,97 395,73

3L M VZ- 0005
Dopravná značka skupiny IP, základná 

lemovaná
kus 10,000 55,54 555,40

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 11 026,54

32 K 91400-1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na 
stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 21,000 28,93 607,53

33 M 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 94,500 9,26 875,07

34 K 91570-1111
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými 
hmotami, čiary, zebry, šipky, nápisy m2 323,250 6,94 2 243,36

35 K 91571-1111
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
deliace čiary š. 12 cm m 111,000 0,83 92,13

36 K 91571-2111
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
vodiace pásiky š.25 cm m 9,000 1,67 15,03

37 K 91571-2211
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000 3,33 29,97

38 K 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace 
ciaryš. 12 cm m 111,000 0,12 13,32

39 K 91571-9211
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, 
vodiace pásiky š. 25 cm m 9,000 0,23 2,07

40 K 91571-9212
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, 
vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000 0,46 4,14

41 K 91572-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, 
zebry, šípky m2 323,250 0,46 148,70

42 K 91579-1111
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. 
čiary, pásiky m 129,000 0,12 15,48

43 K 91579-1112
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, 
zebry, šipky, násypy m2 323,250 0,23 74,35

44 K 91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do 
lôžka z betónu s bočnou oporou m 454,000 8,78 3 986,12

45 K 91786-2111
Osadenie chodnik. obrubníka betónového 
stojatého s oporou do lôžka z betónu m 52,000 10,31 536,12

46 M VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 45,320 14,62 662,58

47 K 91973-5112
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 
podkladu hr. do 10 cm m 52,000 3,67 190,84

48 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
bet. pätkami kus 7,000 14,38 100,66

49 K 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 56,000 1,14 63,84

50 K 97908-4216
Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 145,908 3,40 496,09

51 K 97908-4219
Príplatok za každých dalších 5 km vybúr, hmôt 
nad 5km t 145,908 0,54 78,79

52 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. 
-z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 145,908 3,00 437,72

53 K 99822-5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, 
kryt živičný t 349,139 1,01 352,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba;

Objekt:

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

SO 02 - Úsek ul. Kupeckého

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: IČO:

ICO DPH:

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

18 324,49 
0,00

Cena bez DPH 18 324,49

DPH základná
znížená

20,00% z 0,00
20,00% z 18 324,49

0,00
3 664,90

Cena s DPH v EUR 21 989,39

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

23TV NITR/- a s. 
Murgašova 6 (P) 

949 78 NITRA

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Objekt: SO 02 - Úsek ul. Kupeckého

Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel': Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 18 324,49

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 17 571,01
D2 - 0 - ZAKLADANIE 287,52

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 2 605,78

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 8 374,50

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 303,21

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 753,48
D7 - 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D8 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 753,48

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 18 324,49
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ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok • Limbách

Objekt: SO 02 - Úsek ul. Kupeckého

5. 2. 2018

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 324,49

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 17 571,01
D2 - 0 - ZAKLADANIE 287,52

1 K 0001 - Vedlajšie rozpočtové náklady ks 1,000 287,52 287,52

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 2 605,78

2 K 11310-6121
Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc 
alebo tvárnic m2 284,000 2,55 724,20

3 K 11310-7112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
taž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 284,000 2,91 826,44

4 K 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 69,000 4,01 276,69

5 K 12000-1101
Príplatok za staženú vykopávku v blízkosti 
podzem. vedenia m3 9,000 6,17 55,53

6 K 12210-1402
Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 
100 do 1 000 m3 m3 43,500 1,37 59,60

7 K 12220-2202
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 
000 m3 m3 30,000 2,61 78,30

8 K 16230-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 
horn. tr. 1-4 m3 43,500 1,77 77,00

9 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4 m3 30,000 5,30 159,00

10 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 43,500 1,43 62,21

11 K 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 80,000 0,35 28,00

12 M 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková ks 4,000 5,39 21,56

13 K 18110-1102
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1 -4 so 
zhutněním m2 287,000 0,35 100,45

14 K 18130-1103
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. 
do 20 cm m2 80,000 1,71 136,80

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 8 374,50

15 K 56124-2211
Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, 
v mies. centre hr. 120 mm m2 245,000 7,46 1 827,70

16 K 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 245,000 5,74 1 406,30
17 K 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 27,500 10,87 298,93

18 K 57321-1111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 
0,7 kg/m2 m2 120,000 0,42 50,40

19 K 57713-3211
Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 
m m2 120,000 7,06 847,20

20 K 57715-5212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr.
60 mm, š. do 3 m m2 120,000 7,99 958,80

21 K 59621-1112
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm 
sk. A do 300m2 m2 125,000 10,29 1 286,25

22 M VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 128,750 7,91 1 018,41

23 M VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 82,400 1,20 98,88

24 M VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 30,900 3,47 107,22

25 M VZ- 0001 Dopravná značka skupiny A, základná lemovaná kus 1,000 43,97 43,97

26 M VZ- 0003 Dopravná značka skupiny B, základná lemovaná kus 2,000 43,97 87,94

27 M VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 4,000 43,97 175,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 M VZ- 0005
Dopravná značka skupiny IP, základná 

lemovaná
kus 3,000 55,54 166,62

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 303,21

29 K 91400-1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na 
stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 10,000 28,93 289,30

30 M 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 54,000 9,26 500,04

31 K 91570-1111
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými 
hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 146,500 6,94 1 016,71

32 K 91571-1111
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
deliace čiary š. 12 cm m 566,000 0,83 469,78

33 K 91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
vodiace pásiky š.25 cm m 582,000 1,67 971,94

34 K 91571-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace 
ciaryš. 12 cm m 566,000 0,12 67,92

35 K 91571-9211
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, 
vodiace pásiky š. 25 cm m 582,000 0,23 133,86

36 K 91572-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, 
zebry, šípky m2 146,500 0,46 67,39

37 K 91579-1111
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. 
čiary, pásiky m 1 148,000 0,12 137,76

38 K 91579-1112
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, 
zebry, šípky, násypy m2 146,500 0,23 33,70

39 K 91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do 
lôžka z betónu s bočnou oporou m 80,000 8,78 702,40

40 K 91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového 
stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000 10,31 309,30

41 M VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 25,750 14,62 376,47

42 K 91973-5112
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 
podkladu hr. do 10 cm m 30,000 3,67 110,10

43 K 96600-6113
Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi 
kameňmi, odrazníky kus 1,000 7,19 7,19

44 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
bet. pätkami kus 3,000 14,38 43,14

45 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
bet. pätkami kus 1,000 14,38 14,38

46 K 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 69,000 1,14 78,66

47 K 97908-4216
Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 117,909 3,40 400,89

48 K 97908-4219
Príplatok za každých dalších 5 km vybúr, hmôt 
nad 5km t 117,909 0,54 63,67

49 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. 
-z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 117,909 3,00 353,73

50 K 99822-5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, 
kryt živičný t 153,346 1,01 154,88

D6
C
c

- PRÁCE A DODÁVKY PSV 753,48
)7 - 76 - KONŠTRUKCIE 0,00
)8 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 753,48

51 K 76799-5105
Montáž atypických stavebných doplnk. 
konštrukcií do 100 kg kg 161,000 4,68 753,48
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok • Limbách

Objekt: SO 03 - Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

8 143,79 
0,00

Cena bez DPH 8 143,79

DPH základná
znížená

20,ooí; z o,oo
20,00% z 8 143,79

0,00
1 628,76

Cena s DPH v EUR 9 772,55

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

2STY NITR/' a s. 
Murgašova 6 (£> 

949 78 NITRA

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Objekt: SO 03 - Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého

Miesto: Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel': Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 8 143,79

210-M - A/ Montáž a dodávka materiálu 5 750,26

460-M - Zemné práce 2 393,53

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 143,79
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ROZPOČET

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbac!

Objekt: SO 03 - Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého

Miesto: Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ:
Zhotovitel’:

Projektant:
Spracovateľ:

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 143,79

210-M - A/ Montáž a dodávka materiálu 5 750,26
1 K 010006 RúrkaPVC 048mm m 10,000 3,56 35,60

2 K 810041 Kábel CYKY-O/ 2x1,52 m 25,000 1,39 34,75

3 K 810014 Kábel CYKY-J/ 4x102 m 72,000 5,39 388,08

4 K 100101 Ukončenie vodičov do 16mm2 ks 18,000 4,67 84,06

5 K 101154 Koncovka do 4x252 - vonkaj. ks 4,000 11,20 44,80

6 K 204012
Osvětlovací stožiar St260/60,v=6m,D=60mm, 
obojstr.žiarovozinkovaný

1,000 226,24 226,24

7 K 204103
Výložník jednoramenný V1T žiarovozink.,15 -
D76/60mm

ks 1,000 140,00 140,00

8 K 204201
Elektrovýzbroj GURO-EKM 1xE27-1 okruh., 
IP20/43

ks 3,000 45,17 135,51

9 K 220022 Drát FeZn O10mm m 14,000 2,48 34,72

10 K 220021 Pások FeZn 30/4mm m 40,000 3,70 148,00

11 K 220361 Zemniaca tyc ZT ks 4,000 35,00 140,00

12 K 220302 Svorka k zemniacej tyči SJ02 ks 8,000 5,47 43,76

13 K 220302.1 Svorka SP1 ks 3,000 4,85 14,55

14 K 220301 Svorka SR03 ks 8,000 4,07 32,56

15 K 950203 Vtiahnutie kábla do žlabu m 12,000 1,03 12,36

16 K 100141 Ukončenie kábla samozmrš. záklopkou ks 5,000 10,98 54,90

17 K P Očíslovanie stožiarov VO ks 3,000 2,43 7,29

18 K 120131 Skrinka SPP2 C IV + držiaky ks 1,000 42,56 42,56

19 K Pol2 Ocelová chránicka 042mm m 3,000 15,31 45,93

20 K 204103.1
Osvetl. stožiar St
260/76,v=6m,D=76mm,obojst.žiarovozink. ks 1,000 347,20 347,20

21 K Pol3
Osvetl. stožiar signalizačný, rúrový, výložníkový 
SRV, obojstranne žiarovozinkovaný

ks 1,000 688,80 688,80

22 K Po 14 Výložník VS-5, obojstranne žiarovozinkovaný ks 1,000 604,80 604,80

23 K 202013
Osvetl. teleso LEDdndal Luma Lumal,
R8/147W,tr. II, IP66

ks 2,000 534,80 1 069,60

24 K 810053 Kábel CYKY-J/ 4x102, p.ul. + upevňovacie pásky m 10,000 6,38 63,80

25 K 040562 Prúdový spoj "C" lisovaný 16/702 ks 2,000 23,52 47,04

26 K 020653 Ocelonosná konštrukcia do 50 kg ks 2,000 45,92 91,84

27 K P.1 Demontáž exist, stožiara CSS ks 1,000 71,68 71,68

28 K 810041.1 Kábel CYKY-J/12x1,52 m 9,000 3,11 27,99

29 K 102001-1 Spojka SVCZ 12x1,52 Cu ks 1,000 24,64 24,64

30 K 102001 Spojka SVCZ 4x102 ks 1,000 12,32 12,32

31 K HZS
Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a 
skúšky

hod. 8,000 26,88 215,04

32 K HZS.1 Sprevádzanie el. tech. špecialistu hod. 3,000 13,44 40,32

33 K HZS.2 Kompletizacná činnost dodávatela hod. 32,000 13,44 430,08

34 K P.2 Geodetické zameranie kábla km 0,100 1 344,00 134,40

35 K 35
Montáž a dodávka retroreflexných gombíkov
Katamaran ks 8,000 26,88 215,04

460-M - Zemné práce 2 393,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K 50703 Vykopanie jamy pre osv. stožiar m3 1,800 47,91 86,24

37 K 80001 Betónový základ pre stožiar m3 2,000 156,80 313,60

38 K 200163 Vykopanie ryhy 35/80cm, tr.3 m 52,000 5,34 277,68

39 K 200683 Riadené pretláčanie pod cestu m 11,000 66,08 726,88

40 K 420372 Zhotovenie lôžka z piesku hr. 10cm m 52,000 3,15 163,80

41 K 510003 Rúrka O140mm ks 2,000 21,28 42,56

42 K Mat. Betónová zmes m3 2,000 92,40 184,80

43 K Mat.,1 Piesok m3 2,500 44,80 112,00

44 K Mat..2 Chránicka FXKVR100 m 15,000 3,51 52,65

45 K Mat..3 Chránicka FXKVR63 m 11,000 2,44 26,84

46 K 560163 Zasypanie ryhy 35/80cm m 58,000 2,56 148,48

47 K Mat..4 Platňa KPL 250 ks 52,000 1,72 89,44

48 K 490012 Výstražná fólia š.33cm m 52,000 0,60 31,20

49 K 30006 Zhutnenie zeminy po vrstvách m2 87,000 0,24 20,88

50 K 120061 Odvoz zeminy s naložením m3 2,400 8,40 20,16

51 K P.3 Priečna sonda ks 2,000 48,16 96,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok • Limbách

SO 04 - Úsek ul. Hasičská

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: IČO:
ICO DPH:

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

100 907,41 
0,00

Cena bez DPH 100 907,41

DPH základna 20,00% Z 0,00 0,00

znížená 20,00% Z 100 907,41 20 181,48

Cena s DPH v EUR 121 088,89

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

2STY NITRA a s.
Murgašova 6 (0 

949 78 NITRA

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodnika Pezinok - Limbách

Objekt: SO 04 - Úsek ul. Hasičská

Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel’: Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 100 907,41

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 100 907,41
D2 - 0 - ZAKLADANIE 1 752,28
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 30 680,13
D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 55 369,31
D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 105,69

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100 907,41
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ROZPOČET

Objekt: SO 04 - Úsek ul. Hasičská

Stavba: Vybudovanie cyktochodníka Pezinok - Limbách

Miesto: Datum' 5. 2. 2018

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu ^00 907,41

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 100 907,41
D2 - 0 - ZAKLADANIE 1 752,28

1 K 0001 • Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 287,52 287,52

2 M VM 0023 Lavička parková kus 3,000 219,83 659,49

3 M VM- 0024 Smetný kôš kus 3,000 231,40 694,20

4 M VM- 0042 Ochranný stĺpik kus 1,000 111,07 111,07

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE ____ 30 680,13

5 K 11310-7113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2

m2 14,000 2,91 40,74

6 K 11310-7131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 
prost. hr. do 15 cm, do 200 m2

m2 14,000 16,07 224,98

7 K 11310-7142
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných 
hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 14,000 5,86 82,04

8 K 11320-2111 Vytrhanie krajnikov alebo obrubníkov stojatých m 13,000 4,01 52,13

9 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti 
podzem. vedenia m3 225,600 6,17 1 391,95

10 K 12210-1402
Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 
100 do 1 000 m3

m3 694,600 1,37 951,60

11 K 12220-2202
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 
000 m3

m3 752,000 2,61 1 962,72

12 K 16230-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 
horn. tr. 1-4 m3 694,600 1,77 1 229,44

13 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4 m3 752,000 5,30 3 985,60

14 K 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 50,000 3,86 193,00

15 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 694,600 1,43 993,28

16 K 17110-1111
Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v 
aktív, zóne m3 411,000 1,87 768,57

17 K 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 1 935,500 0,35 677,43

18 M 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková ks 96,775 5,39 521,62

19 K 18110-1102
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1 -4 so 
zhutněním

m2 2 200,800 0,35 770,28

20 K 18130-1103
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. 
do 20 cm

m2 1 935,500 1,71 3 309,71

21 K 18310-1221
Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 
0,4-1 m3 v rovine kus 50,000 37,14 1 857,00

22 K 18410-2114
Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer 
balu 400-500 mm kus 50,000 11,44 572,00

23 K 18420-2112
Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 
mm, dĺžka 2-3 m kus 150,000 12,54 1 881,00

24 K 18585-1111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 50,000 24,44 1 222,00

25 M 082 113200 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné m3 50,000 1,20 60,00

26 M 103 715100 Substrát záhradnícky B 801 bal. PE kus 50,000 4,55 227,50

27 M 605 150250 Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 m3 2,400 215,64 517,54

28 M VS- 004
Acer platanoides Cleveland, v. kmeňa 220cm, 

obvod 16-18cm
kus 50,000 143,76 7 188,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 55 369,31

29 K 56712-3114
Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 
2, hr. 150 mm

m2 1 667,000 8,91 14 852,97

30 K 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 667,000 5,74 9 568,58

31 K 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnenim m3 307,500 10,87 3 342,53

32 K 57321-1111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do
0,7 kg/m2

m2 1 667,000 0,42 700,14

33 K 57713-3211
Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3
m

m2 1 667,000 7,06 11 769,02

34 K 57715-5212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr.
60 mm, š. do 3 m

m2 1 667,000 7,99 13 319,33

35 K 59621-1112
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm
sk. A do 300m2

m2 5,000 10,29 51,45

36 M V M- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 5,150 7,91 40,74

37 M VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 1 240,120 1,20 1 488,14

38 M V M- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 26,780 3,47 92,93

39 M VI- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 2,000 43,97 87,94

40 M VI- 0005
Dopravná značka skupiny IP, základná 

lemovaná
kus 1,000 55,54 55,54

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 13 105,69

41 K 91400-1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na 
stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 3,000 28,93 86,79

42 M 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 13,500 9,26 125,01

43 K 91570-1111
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými 
hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy

m2 11,500 6,94 79,81

44 K 91572-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary,
zebry, šípky

m2 11,500 0,46 5,29

45 K 91579-1112
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary,
zebry, šípky, násypy

m2 11,500 0,23 2,65

46 K 91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do
lôžka z betónu s bočnou oporou

m 1 204,000 8,78 10 571,12

47 K 91786-2111
Osadenie chodník, obrubníka betónového
stojatého s oporou do lôžka z betónu

m 26,000 10,31 268,06

48 M VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 2,060 14,62 30,12

49 K 91973-5112
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo
podkladu hr. do 10 cm

m 18,000 3,67 66,06

50 K 96600-6113
Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi
kameňmi, odrazníky

kus 1,000 7,19 7,19

51 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s
bet. pätkami

kus 1,000 14,38 14,38

52 K 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 13,000 1,14 14,82

53 K 97908-4216
Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5
km

t 14,875 3,40 50,58

54 K 97908-4219
Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt
nad 5km

t 14,875 0,54 8,03

55 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.
-z demol.vozoviek "0"-ost.odpad

t 14,875 3,00 44,63

56 K 99822-5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk,
kryt živičný

t 1 714,013 1,01 1 731,15
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Objekt: SO 05 - Úsek ul. Fajgalská 1

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH:

Projektant: IČO;
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

65 694,75 
0,00

Cena bez DPH 65 694,75

DPH základná 20,00'';, Z 0,00 0,00
znížené 20,00% 7 65 699,75 13 138,95

Cena s DPH v EUR 78 833,70

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

C23TY NITRA a s. 
Murgašova 6 (Q 

949 78 NITRA

PečiatkaDátum a pocjpis:
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 05 - Úsek ul. Fajgalská 1

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách

Miesto: Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel': Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 65 694,75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 65 694,75
D2 - 0 - ZAKLADANIE 1 383,27

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 11 406,80

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 40 836,34

D5 - 9 ■ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 068,34

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 694,75
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt: SO 05 - Úsek ul. Fajgalská 1

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok • Limbách

Miesto:

Objednávate
Zhotovitel’:

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

5. 2. 2018

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 65 694,75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 65 694,75
D2 - 0 - ZAKLADANIE 1 383,27

1 K 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 287,52 287,52

2 M VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 219,83 219,83

3 M VM- 0024 Smetný kôš kus 1,000 231,40 231,40

4 M VM- 0029 Stojan na bicykle kus 2,000 208,26 416,52

5 M VM- 0046 Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000 228,00 228,00

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 11 406,80

6 K 11310-6121
Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc 
alebo tvárnic m2 4,000 2,55 10,20

7 K 11310-7112
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2

m2 44,000 2,91 128,04

8 K 11310-7113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2

m2 23,500 2,91 68,39

9 K 11310-7131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 
prost. hr. do 15 cm, do 200 m2

m2 40,000 16,07 642,80

10 K 11310-7132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu 
prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 6,000 19,28 115,68

11 K 11310-7141
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných 
hr. do 5 cm, do 200 m2 m2 40,000 3,39 135,60

12 K 11310-7142
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných 
hr. do 10 cm, do 200 m2

m2 17,500 5,86 102,55

13 K 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 26,000 4,01 104,26

14 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti 
podzem. vedenia

m3 192,900 6,17 1 190,19

15 K 12210-1402
Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 
100 do 1 000 m3 m3 337,100 1,37 461,83

16 K 12220-2202
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 
000 m3

m3 643,000 2,61 1 678,23

17 K 16230-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 
horn. tr. 1-4

m3 337,100 1,77 596,67

18 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4 m3 643,000 5,30 3 407,90

19 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 337,100 1,43 482,05

20 K 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 728,000 0,35 254,80

21 M 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 36,400 5,39 196,20

22 K 18110-1102
Oprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so
zhutněním m2 1 675,800 0,35 586,53

23 K 18130-1103
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. 
do 20 cm

m2 728,000 1,71 1 244,88

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 40 836,34

24 K 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 1 427,000 4,46 6 364,42

25 K 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 427,000 5,74 8 190,98

26 K 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 191,500 10,87 2 081,61

27 K 57321-1111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 
0,7 kg/m2 m2 1 427,000 0,42 599,34

28 K 57713-3211
Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3
m m2 1 427,000 7,06 10 074,62

Strana 21 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 57715-5212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr.
60 mm, š. do 3 m m2 1 427,000 7,99 11 401,73

30 K 58113-1115
Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 
cm m2 10,000 28,75 287,50

31 M VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 758,080 1,20 909,70

32 M VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 30,900 3,47 107,22

33 M VI- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 6,000 43,97 263,82

34 M VI- 0005
Dopravná značka skupiny IP, základná 

lemovaná
kus 10,000 55,54 555,40

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 068,34

35 K 91400-1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na 
stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 16,000 28,93 462,88

36 M 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 76,500 9,26 708,39

37 K 91570-1111
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými 
hmotami, čiary, zebry, šipky, nápisy m2 55,000 6,94 381,70

38 K 91571-1111
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
deliace čiary š. 12 cm m 232,000 0,83 192,56

39 K 91571-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace 
čiaryš. 12 cm m 232,000 0,12 27,84

40 K 91572-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, 
zebry, šípky m2 55,000 0,46 25,30

41 K 91579-1111
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. 
čiary, pásiky m 232,000 0,12 27,84

42 K 91579-1112
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, 
zebry, šípky, násypy m2 55,000 0,23 12,65

43 K 91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do 
lôžka z betónu s bočnou oporou m 736,000 8,78 6 462,08

44 K 91786-2111
Osadenie chodník, obrubníka betónového 
stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000 10,31 309,30

45 M VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 90,640 14,62 1 325,16

46 K 91973-5112
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 
podkladu hr. do 10 cm

m 35,000 3,67 128,45

47 K 91973-5122
Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo 
podkladu hr. do 10 cm m 10,000 7,74 77,40

48 K 96600-6113
Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi 
kameňmi, odrazníky kus 1,000 7,19 7,19

49 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s
bet. pätkami kus 3,000 14,38 43,14

50 K 96600-6132
Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s 
bet. pätkami kus 1,000 14,38 14,38

51 K 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajnikov m 26,000 1,14 29,64

52 K 97908-4216
Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 46,272 3,40 157,32

53 K 97908-4219
Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt 
nad 5km t 46,272 0,54 24,99

54 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. 
-z demol.vozoviek "0''-ost.odpad t 46,272 3,00 138,82

55 K 99822-5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, 
kryt živičný t 1 496,342 1,01 1 511,31
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Vybudovanie cyklochodníka Pezinok ■ Limbách

SO 06 - Úsek ul. Fajgalská 2

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH

Zhotovitel': IČO:
IČO DPH

Projektant: IČO:
IČO DPH

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

262 117,54 
0,00

Cena bez DPH 262 117,54

DPH základna
znížená

20,00"
20,00%

z 0,00
z 2ó2 117.54

0,00
52 423,51

Cena s DPH v EUR 314 541,05

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitel'

I3TY NiTR/- a s. 
Murgašova 6 0)

PečiatkaDátum a podpi

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 06 - Úsek ut. Fajgalská 2

Stavba: Vybudovanie cyklochodnika Pezinok • Limbách

Miesto: Dátum: 5. 2. 2018

Objednávateľ: Projektant:
Zhotovitel': Spracovateľ:

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 262 117,54

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 261 845,29
D2 - 0 - ZAKLADANIE 4 635,52

D3 - 1 • ZEMNE PRÁCE 49 391,18

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 165 467,73

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 42 350,86

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 272,25
D7 - 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D8 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 272,25

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 262 117,54
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ROZPOČET

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Stavba:

SO 06 - Úsek ul. Fajgalská 2

Vybudovanie cyklochodnika Pezinok • Limbách

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

5. 2. 2018

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 262 117,54

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 261 845,29
D2 - 0 - ZAKLADANIE 4 635,52

1 K 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 287,52 287,52

2 M VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 219,83 219,83

3 M VM- 0029 Stojan na bicykle kus 4,000 208,26 833,04

4 M VM- 0042 Ochranný stĺpik kus 3,000 111,07 333,21

5 M VM- 0043 Cyklistická zábrana kus 4,000 740,48 2 961,92

D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE 49 391,18

6 K 11310-7113
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva 
ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2

m2 19,500 2,91 56,75

7 K 11310-7142
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných
hr. do 10 cm, do 200 m2

m2 19,500 5,86 114,27

8 K 12000-1101
Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti
podzem. vedenia m3 1 062,450 6,17 6 555,32

9 K 12210-1402
Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad
100 do 1 000 m3

m3 1 439,650 1,37 1 972,32

10 K 12220-2202
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1
000 m3

m3 3 541,500 2,61 9 243,32

11 K 16230-1102
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m 
horn. tr. 1-4

m3 1 439,650 1,77 2 548,18

12 K 16270-1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m 
horn. tr. 1-4

m3 3 541,500 5,30 18 769,95

13 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 1 439,650 1,43 2 058,70

14 K 17110-1111
Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v
aktív, zóne

m3 36,000 1,87 67,32

15 K 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 2 412,000 0,35 844,20

16 M 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 120,600 5,39 650,03

17 K 18110-1102
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1 -4 so
zhutněním

m2 6 818,000 0,35 2 386,30

18 K 18130-1103
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. 
do 20 cm

m2 2 412,000 1,71 4124,52

D4 - 5 - KOMUNIKÁCIE 165 467,73

19 K 56125-2211
Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, 
v mieš. centre hr. 150 mm

m2 325,000 8,91 2 895,75

20 K 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 5 460,000 4,46 24 351,60

21 K 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 5 785,000 5,74 33 205,90

22 K 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 957,250 10,87 10 405,31

23 K 57321-1111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do
0,7 kg/m2

m2 5 785,000 0,42 2 429,70

24 K 57713-3211
Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3
m

m2 5 785,000 7,06 40 842,10

25 K 57715-5212
Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr.
60 mm, š. do 3 m

m2 5 785,000 7,99 46 222,15

26 M VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 3 835,720 1,20 4 602,86

27 M VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 55,620 3,47 193,00

28 M VI- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 6,000 43,97 263,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 M VZ- 0005
Dopravná značka skupiny IP, základná 

lemovaná
kus 1,000 55,5 4 55,54

D5 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 42 350,86

30 K 91400-1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na 
stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 7,000 28,93 202,51

31 M 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 31,500 9,26 291,69

32 K 91571-1111
Vodorovné značenie krytov striek. farbou, 
deliace čiary š. 12 cm m 1 919,000 0,83 1 592,77

33 K 91571-9111
Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace 
čiaryš. 12 cm m 1 919,000 0,12 230,28

34 K 91579-1111
Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. 
čiary, pásiky m 1 919,000 0,12 230,28

35 K 91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do 
lôžka z betónu s bočnou oporou m 3 724,000 8,78 32 696,72

36 K 91786-2111
Osadenie chodník, obrubníka betónového 
stojatého s oporou do lôžka z betónu m 105,000 10,31 1 082,55

37 M VM- 0017 Krajník cestný 100x10x20 kus 52,530 3,00 157,59

38 K 91973-5112
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo 
podkladu hr. do 10 cm m 39,000 3,67 143,13

39 K 97908-4216
Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 13,280 3,40 45,15

40 K 97908-4219
Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt 
nad 5km t 13,280 0,54 7,17

41 K 97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. 
-z demol.vozoviek ”0"-ost.odpad t 13,280 3,00 39,84

42 K 99822-5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, 
kryt živičný t 5 575,422 1,01 5 631,18

D6 - PRÁCE A DODÁVKY PSV 272,25
D7 - 76 - KONŠTRUKCIE 0,00

D8 ■ 767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné _____ _____ ____ _________________________________ 272,25

43 K 76791-1130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m m 33,000 4,66 153,78

44 K 76791-1812
Demontáž oplotenia z drôteného pletiva so 
štvorcovými okami výšky do 2,0 m m 33,000 3,59 118,47
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Harmonogram stavby "Vybudovanie cyklotrasy Pezinok - Limbách"

Kód položky

Rok [

Mesiac

Týždeň
Popis MJ Začiatok Koniec Dĺžka trvania Množstvo

020718 Pezinok - Limbách 14. 05. 2018 25.10. 2018 119,00 0,000
SO 01 Úsek ul. Holubyho 14.05. 2018 08. 06. 2018 19,76 o,ooo|

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 14. 05. 2018 08. 06. 2018 19,76
o,ooo|

D2 0-ZAKLADANIE 14. 05. 2018 08.06. 2018 19,17 0,0001

0001 - Vedlajšie rozpočtové náklady ks 14.05.2018 08. 06. 2018 19,17
i.ooo|

D3 1 -ZEMNEPRÁCE 14. 05. 2018 07. 06. 2018 19,00 o.ooof
113106121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic m2 14. 05.2018 17. 05.2018 3,82 363,OOo|

113107112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva taž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 14. 05.2018 17. 05.2018 4,00 363,000|

113202111 Vytrhanie krajnlkov alebo obrubníkov stojatých m 17. 05.2018 17. 05.2018 1,00 56,000 j
120001101 Príplatok za staženu vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 14.05.2018 14. 05.2018 0,24 38,100|

122101402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 15.05.2018 16. 05.2018 2,00 224,500|

122202202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 14. 05.2018 15.05.2018 2,00 127,OOo|

162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 14. 05.2018 15.05.2018 2,00 224,5001

162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 14. 05.2018 15.05.2018 2,00 127,000|

167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 14.05.2018 15.05.2018 2,00 224,5001

180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 14.05.2018 15.05.2018 2,00 490,000|

181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutněním m2 14. 05.2018 14. 05.2018 1,00 761,400|

181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 06. 06. 2018 07. 06. 2018 2,00 490,000

D4 S-KOMUNIKÁCIE 21.05. 2018 05. 06. 2018 11,05 0,000
561242211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, v mieš. centre hr. 120 mm m2 28. 05.2018 29. 05.2018 2,00 594,000
564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 21.05.2018 22.05.2018 2,00 594,000
569903311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 04. 06.2018 05.06.2018 1,05 126,500

573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 31. 05.2018 31.05.2018 0,44 345,000
577133211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 01.06.2018 01. 06. 2018 0,90 345,000

577155212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 31.05.2018 31. 05.2018 0,90 345,000
596211112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 30.05.2018 01.06. 2018 2,01 249,000

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 14. 05. 2018 08. 06. 2018 19,76 0,000
91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 04.06.2018 08. 06. 2018 4,47 21,000
91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 06. 06. 2018 08. 06. 2018 2,76 323,250

91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 05.06. 2018 05. 06.2018 1,00 111,000

91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 05.06.2018 05. 06. 2018 1,00 9,000

91571-2211 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm m 05.06. 2018 05.06. 2018 1,00 9,000
91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace ciaryš. 12 cm m 05.06. 2018 05.06.2018 1,00 111,000
91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 05.06.2018 05.06. 2018 1,00 9,000

91571-9212 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 50 cm m 05.06. 2018 05.06.2018 1,00 9,000

91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 05. 06. 2018 05.06.2018 1,00 323,250

91579-1111 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. čiary, pásiky m 04. 06. 2018 04.06. 2018 1,00 129,000
91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 04.06. 2018 04. 06.2018 1,00 323,250

91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 23. 05.2018 29. 05.2018 4,43 454,000
91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 14.05. 2018 14.05.2018 0,24 52,000|

I 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 14. 05.2018 14. 05.2018 0,57 52,000 j
96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 14.05.2018 14.05.2018 0,30 7,000|

97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníková krajnlkov m 15. 05.2018 15.05.2018 1,00 56,000|

97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 15. 05.2018 15.05.2018 1,00 145,908|

97908-4219 Príplatok za každých dalších 5 km vybúr, hmôt nad 5km t 15.05.2018 15.05.2018 1,00 145,908|

97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 15.05.2018 15. 05.2018 1,00 145,908|

99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 22.05.2018 01. 06. 2018 9,00 349,139

SO 02 Úsek ul. Kupeckého 14.05. 2018 14. 06.2018 23,27 0,000

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 14.05. 2018 13. 06. 2018 23,00 0,000

D2 0-ZAKLADANIE 14. 05. 2018 14.05. 2018 0,87 0,000

0001 - Vedlajšie rozpočtové náklady ks 14. 05.2018 13.6.2018 23,00 i,ooo|

D3 1-ZEMNEPRÁCE 25.05. 2018 05. 06. 2018 8,00 0,000
11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic m2 25. 05.2018 28. 05.2018 2,00 284,000
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11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva taž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 28. 05.2018 29. 05.2018 2,00 284,000
11320-2111 Vytrhanie krajnlkov alebo obrubníkov stojatých m 29. 05.2018 29. 05.2018 1,00 69,000
12000-1101 Príplatok za staženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 30. 05.2018 30.05.2018 1,00 9,000
12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 30. 05.2018 30.05.2018 1,00 43,500
12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 30. 05.2018 30. 05.2018 1,00 30,000
16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 30. 05.2018 30. 05.2018 1,00 43,500
16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 30.05.2018 30. 05.2018 1,00 30,000
16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 04.06. 2018 04.06.2018 1,00 43,500

—18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 05.06. 2018 05.06. 2018 1,00 80,000
18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutněním m2 31.05.2018 31.05.2018 1,00 287,000

—18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 04.06. 2018 04.06. 2018 1,00 80,000
D4 5-KOMUNIKÁCIE 31.05. 2018 08. 06. 2018 7,00 0,000

—
56124-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, v mieš. centre hr. 120 mm m2 05. 06. 2018 05.06.2018 1,00 245,000
56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 01. 06. 2018 01.06. 2018 1,00 245,000
56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 27,500
57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 06. 06. 2018 06. 06.2018 1,00 120,000
57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 07.06. 2018 07. 06. 2018 1,00 120,000
57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 06. 06.2018 06. 06.2018 1,00 120,000
59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 31.05.2018 31.05.2018 1,00 125.000

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE 01.06. 2018 13. 06. 2018 9,00 0,000
91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 11.06. 2018 11.06.2018 1,00 10.000
91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 08. 06. 2018 08. 06.2018 1,00 146.500
91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 12. 06. 2018 12.06.2018 1,00 566,000
91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 13. 06.2018 13. 06.2018 1,00 582,000

—91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace ciaryš. 12 cm m 13. 06. 2018 13. 06. 2018 0,20 566,000
91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 13. 06.2018 13. 06.2018 0,40 582,000
91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 12. 06. 2018 12. 06. 2018 1,00 146,500
91579-1111 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. čiary, pásiky m 12.06. 2018 12.06. 2018 1,00 1 148,000
91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 13. 06. 2018 13. 06. 2018 1,00 146,500

—91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 04.06. 2018 05.06. 2018 2,00 80,000
91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 05.06.2018 05.06. 2018 1,00 30,000
91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 01.06. 2018 01.06. 2018 1,00 30,000
96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odraznlky kus 01.06. 2018 01.06.2018 0,50 1,000
96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 01. 06.2018 01.06.2018 1,00 3,000
96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 01. 06. 2018 01.06.2018 1,00 1,000
97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníková krajnlkov m 01.06. 2018 04.06. 2018 2,00 69,000
97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 01.06. 2018 01.06.2018 1,00 117,909
97908-4219 Príplatok za každých dalších 5 km vybúr, hmôt nad 5km t 01. 06. 2018 01.06.2018 1,00 117,909
97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urc.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 01.06. 2018 01. 06. 2018 1,00 117,909
99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 01. 06. 2018 08. 06. 2018 6,00 153,346

D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12.06.2018 14. 06. 2018 2,27 0,000
D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 12. 06. 2018 14.06. 2018 2,27 0,000
76799-5105 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg kg 12.06. 2018 14.06. 2018 2,27 161,000

SO 03 Osvetlenie priechodu, ui. Kupeckého 04.06. 2018 15.06.2018 10,00 0,000
SO 04 Úsek ul. Hasičská 08. 06.2018 25. 07. 2018 34,00 0,000

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 08.06.2018 25. 07. 2018 34,00 0,000
D2 0-ZAKLADANIE 08. 06.2018 25. 07. 2018 34,00 0,000
0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 08. 06. 2018 25.07.2018 34,00 1,000

D3 1-ZEMNEPRÁCE 08.06. 2018 25. 07. 2018 34,00 0,000
11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 14,000
11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 08. 06. 2018 08. 06.2018 1,00 14,000
11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 08. 06.2018 08. 06.2018 1,00 14,000

j 11320-2111 Vytrhanie krajnlkov alebo obrubníkov stojatých m 08. 06.2018 08. 06.2018 1,00 13,000
12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 11.06.2018 14. 06. 2018 4,00 225,600
12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 11.06.2018 14.06. 2018 4,00 694,600

12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 14. 06. 2018 19. 06.2018 4,00 752,000
16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 11. 06.2018 14. 06.2018 4,00 694,600
16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4 m3 11.06. 2018 14.06. 2018 4,00 752,000

; 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 03. 07. 2018 03. 07. 2018 1,00 50,000
16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 06. 07. 2018 11.07. 2018 4,00 694,600

17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív, zóne m3 15. 06.2018 18. 06.2018 2,00 411,000



18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 02.07. 2018 03. 07. 2018 2,00 1 935,500
18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutněním m2 20. 06. 2018 21.06.2018 2,00 2 200,800
18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 16. 07.2018 17. 07. 2018 2,00 1 935,500
18310-1221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine kus 17. 07.2018 19. 07.2018 3,00 50,000
18410-2114 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm kus 18. 07.2018 20.07.2018 3,00 50,000
18420-2112 Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m kus 20. 07.2018 24. 07.2018 3,00 150,000
18585-1111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 19. 07.2018 25.07.2018 5,00 50,000

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 21.06. 2018 12. 07. 2018 16,00 0,000
56712-3114 Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 2, hr. 150 mm m2 29. 06. 2018 03.07. 2018 3,00 1 667,000
56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 21.06.2018 25.06. 2018 3,00 1 667,000
56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 10. 07.2018 12.07.2018 3,00 307,500

! 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 05.07. 2018 05.07. 2018 1,00 1 667,000
57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 05.07.2018 06. 07.2018 2,00 1 667,000
57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 09. 07. 2018 10. 07.2018 2,00 1 667,000
59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 11.07.2018 11. 07.2018 1,00 5,000

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE 08.06. 2018 25. 07. 2018 34,00 0,000
91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 25.07.2018 25.07. 2018 1,00 3,000
91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 25.07.2018 25.07.2018 1,00 11,500
91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 25.07. 2018 25. 07.2018 1,00 11,500
91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 25.07. 2018 25.07. 2018 1,00 11,500
91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 25.06. 2018 03. 07.2018 6,45 1 204,000
91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 25.06. 2018 25. 06. 2018 1,00 26,000
91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 08. 06.2018 08. 06. 2018 1,00 18,000
96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odraznlky kus 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 1,000
96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 1,000
97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníková krajnlkov m 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 13,000
97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 14,875
97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt nad 5km t 08. 06. 2018 08. 06. 2018 1,00 14,875
97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 08. 06.2018 08. 06. 2018 1,00 14,875
99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 22.06.2018 05.07. 2018 10,00 1 714,013

SO 05 Úsek ul. Fajgalská 1 16. 07. 2018 24. 08. 2018 30,00 0,000
D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 16.07. 2018 24.08.2018 30,00 0,000

D2 0-ZAKLADANIE 16.07. 2018 24. 08.2018 30,00 0,000
0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 16. 07.2018 24. 08.2018 30,00 1,000

D3 1 - ZEMNE PRÁCE 16.07. 2018 24. 08.2018 30,00 0,000
11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždíc alebo tvárnic m2 16. 07.2018 16. 07.2018 1,00 4,000
11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 16. 07.2018 16. 07.2018 1,00 44,000
11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 16. 07.2018 16. 07. 2018 1,00 23,500
11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 17. 07. 2018 17. 07.2018 1,00 40,000

11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 17.07. 2018 17. 07. 2018 1,00 6,000
11310-7141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 m2 17. 07. 2018 17.07.2018 1,00 40,000
11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 16. 07. 2018 16. 07.2018 1,00 17,500

11320-2111 Vytrhanie krajnlkov alebo obrubníkov stojatých m 18. 07.2018 18. 07.2018 1,00 26,000
12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 16. 07.2018 16. 07. 2018 1,00 192,900

12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 19. 07.2018 20.07.2018 2,00 337,100

12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 23. 07.2018 26. 07.2018 4,00 643,000

16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 19. 07.2018 24.07. 2018 4,00 337,100

16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 20. 07.2018 25.07.2018 4,00 643,000

16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 20. 08. 2018 22.08. 2018 3,00 337,100

18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 23. 08.2018 24.08. 2018 2,00 728,000
18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutněním m2 27. 07.2018 30. 07. 2018 2,00 1 675,800

18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 22. 08. 2018 23. 08. 2018 2,00 728,000

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 30.07.2018 21.08. 2018 17,00 0,000
56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 01.08. 2018 14.08.2018 10,00 1 427,000

56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 30.07.2018 10. 08. 2018 10,00 1 427,000

56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 15. 08. 2018 16. 08.2018 2,00 191,500

57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 15. 08. 2018 15.08.2018 1,00 1 427,000

57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 16. 08.2018 17. 08. 2018 2,00 1 427,000

57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 20. 08.2018 21. 08.2018 2,00 1 427,000

58113-1115 Kryt cementobet. komunikácii skup. 3 a 4 hr. 20 cm m2 14.08.2018 15. 08. 2018 2,00 10,000

05 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 17. 07. 2018 16.08.2018 23,00 0,000



91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 13. 08.2018 16. 08. 2018 3,53 16,000

91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 14. 08. 2018 15. 08. 2018 1,15 55,000

91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 14.08.2018 14.08.2018 1,00 232,000

91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 14. 08. 2018 14. 08.2018 1,00 232,000

91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 15.08.2018 15. 08.2018 1,00 55,000

91579-1111 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. čiary, pásiky m 15.08. 2018 15.08. 2018 1,00 232,000

91579-1112 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 14. 08. 2018 14. 08. 2018 1,00 55,000

91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 01.08.2018 14.08.2018 10,00 736,000

91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 09. 08. 2018 09. 08.2018 1,00 30,000

91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 17. 07.2018 17. 07.2018 1,00 35,000

91973-5122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 18. 07.2018 18. 07.2018 1,00 10,000

96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odraznlky kus 17.07. 2018 17.07.2018 1,00 1,000

96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 17. 07. 2018 17. 07.2018 1,00 3,000

96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 17. 07.2018 17. 07.2018 1,00 1,000

97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajnlkov m 19. 07. 2018 20. 07. 2018 2,00 26,000

97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 18. 07.2018 18. 07. 2018 1,00 46,272

97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt nad 5km t 18. 07.2018 18. 07. 2018 1,00 46,272

97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 18. 07.2018 18. 07.2018 1,00 46,272

99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 31.07. 2018 16. 08. 2018 13,00 1 496,342

SO 06 Úsek ul. Fajgalská 2 20. 08. 2018 25.10. 2018 49,00 0,000

D1 PRACE a DODAVKY hsv 20. 08. 2018 25.10. 2018 49,00 0,000

D2 0-ZAKLADANIE 20.08. 2018 06. 09. 2018 13,96 0,000

0001 - Vedrajšie rozpočtové náklady ks 20. 08. 2018 25.10.2018 49,00 1,000
-D3 1 -ZEMNEPRACE 20.08.2018 23.10. 2018 47,00 0,000

11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 20. 08. 2018 20.08.2018 1,00 19,500

11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 20. 08. 2018 20. 08. 2018 1,00 19,500

12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 23. 08. 2018 03.09. 2018 8,00 1 062,450

12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1 -2 nad 100 do 1 000 m3 m3 23. 08.2018 05. 09. 2018 10,00 1 439,650

12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 27. 08. 2018 14. 09.2018 15,00 3 541,500

16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 23. 08. 2018 05.09. 2018 10,00 1 439,650

16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 27.08.2018 14. 09. 2018 15,00 3 541,500

16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 17. 09. 2018 21. 09.2018 5,00 1 439,650

17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív, zóne m3 29. 08.2018 29. 08.2018 1,00 36,000

18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 22. 10.2018 23. 10. 2018 2,00 2 412,000

18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutněním m2 07. 09. 2018 12.09.2018 4,00 6 818,000

18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 18. 10.2018 23. 10. 2018 4,00 2 412,000

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 11.09. 2018 19.10. 2018 29,00 0,000

j 56125-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac, v mieš. centre hr. 150 mm m2 02. 10.2018 03. 10.2018 2,00 325,000
-

56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 17. 09. 2018 04. 10.2018 14,00 5 460,000

56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 11. 09.2018 26. 09. 2018 12,00 5 785,000

56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutněním m3 12. 10.2018 19. 10.2018 6,00 957,250

57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 05. 10.2018 08. 10.2018 2,00 5 785,000

57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 10. 10. 2018 12. 10.2018 3,00 5 785,000

57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 08. 10.2018 10. 10. 2018 3,00 5 785,000

05 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20. 08. 2018 25.10. 2018 49,00 0,000

91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 22. 10. 2018 23. 10. 2018 1,49 7.000

91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiaryš. 12 cm m 22. 10.2018 25. 10.2018 4,00 1 919,000

91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 22. 10. 2018 25. 10.2018 4,00 1 919,000

91579-1111 Predznač, pre vodor. znač. náter, hmot., del. čiary, pásiky m 19. 10.2018 19. 10.2018 1,00 1 919,000

91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 12. 09. 2018 03. 10.2018 16,00 3 724,000

91786-2111 Osadenie chodník, obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 17. 09.2018 18. 09.2018 2,00 105,000

91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 20. 08. 2018 21.08. 2018 2,00 39,000

97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 20. 08.2018 21.08.2018 2,00 13,280

97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr, hmôt nad 5km t 20. 08.2018 21.08.2018 2,00 13,280

97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad t 20.08. 2018 21.08. 2018 2,00 13,280

99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 13. 09.2018 10. 10.2018 20,00 5 575,422

D6 PRACE a dodavky psv 20. 08. 2018 19.10. 2018 45,00 0,000

D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 20.08. 2018 19.10. 2018 45,00 0,000

76791-1130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m m 17. 10.2018 19. 10.2018 3,00 33,000

76791-1812 Demontáž oplotenia z drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m m 20. 08. 2018 20. 08. 2018 1,00 33,000



CESTY NITRA

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6 
949 78 Nitra

WE OPEN TME WAY

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

k verejnej súťaži na predmet zákazky:

„ Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbách"

CESTY NITRA, a.s. so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO 34128344, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vl. č. 140/N, odd. Sa,

zastúpená

Ing. Jurajom Servom, výkonným riaditeľom, splnomocneným zástupcom CESTY NITRA,
a.s.

týmto čestne vyhlasuje,

o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, 
že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom 

uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 
a že v prípade prijatia ponuky súhlasí s predloženými obchodnými podmienkami 

identickými, ktoré sú predložené ako súčasť súťažných podkladov.

Nitra, 13.3.2018 CSSTY NITR/ a s.
Murgašova 6 /C\

94978 NITRA ^

Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ

splnomocnený^astupca CESTY NITRA, a.s.
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Adresa veriteľa:
Mesto Pezinok 
Radničné námestie 7 
902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 
(ďalej len „Beneficient“)

Banková záruka č. 1850097029

Boli sme informovaní, že spoločnosť CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N (ďalej len „Klient") sa uchádza o uzatvorenie 
zmluvy, predmetom ktorej je plnenie zákazky pod názvom „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok-Limbach“ (ďalej len 
„Zákazka“) a za predloženú ponuku je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) požadovaná zábezpeka vo forme poskytnutia 
bankovej záruky vo výške 17.000,00 EUR.

Z príkazu Klienta sa my, Komerční banka, a.s., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky so sídlom 
na adrese Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky 
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 
47 231 564, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1914/B 
neodvolateľné zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej 
výšky

17.000,00 EUR, slovom Sedemnásťtisíc 00/100 eur (ďalej len „Zaručená suma“),

po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záručnej listiny (ďalej len 
„Výzva“).
Výzva musí obsahovať identifikáciu Klienta, Zákazky a dôvodu podľa § 46 ods. 4 Zákona, pre ktorý táto záruka prepadá 
v prospech Beneficienta.

Výzva nám musí byť doručená na našu adresu Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo nám. 1 A, 
811 06 Bratislava, Slovenská republika najneskôr do nižšie uvedeného dátumu platnosti tejto záruky, a to doporučenou 
poštou, kuriérom alebo osobne. Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené Vašou bankou.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto 
záruka zaniká.

Táto záruka je platná do 30.06.2019 vrátane. Uplynutím tohto dňa záruka zaniká.
Platnosť tejto záruky môžeme na žiadosť Klienta predĺžiť v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk.

Záruka zaniká aj uplynutím dňa, v ktorom nám bude:
a) doručený (vrátený) originál tejto záručnej listiny, alebo
b) doručené oznámenie Beneficienta obsahujúce jeho písomné vyhlásenie, že sa vzdáva akýchkoľvek právnych 

nárokov z tejto bankovej záruky a bankovú záruku považuje za ukončenú a bezpredmetnú z dôvodov uvedených 
v § 46 zákona,

pokiaľ niektorá z vyššie uvedených skutočností nastane pred posledným dňom platnosti tejto záruky.

Práva z tejto záruky, t.j. právo vyzvať k plneniu a právo na plnenie z tejto záruky, nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
Na právo na plnenie nie je možné zriadiť záložné právo.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 05.03.2018

Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

vlastnoručný podpis vlastnoručný podpis

Meno: Mgr. Ing. Petr Strnad Meno: Ing. Rastislav Šudy
Funkcia: Deputy Foreign Bank Branch Director Funkcia: Relationship Manager

_

SOCIHTE

GENERALE

GROUP

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054,
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47231564
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL: PO, VLOŽKA Č. 1914/B
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Swietelsky–Slovakia  spol. s r.o., Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava 2 
Fakturačná adresa: Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava 2 

IČO: 00896 225 
 

 
 

 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA na realizáciu stavby: 
 

 
 
 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“ 
v zmysle výzvy č. 1821 - WYP VVO č.22/2018 zo dňa 31. 01. 2018 a SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
OBSAH PONUKY  

na realizáciu stavby: 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach" 
 
 

1. Obsah ponuky    

2. Splnomocnenie k podpisovaniu ponuky 

3. ČV pravdivosť, úplnosť, súhlas s podmienkami 

4. Identifikačné údaje    

5. Osobné  postavenie  -  § 32ods.1   

o Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je zapísaná v ZHS pod reg. č.: 2016/8-PO-D895  

 Zápis v RPVS - číslo vložky 9029 

 Technická  a  odborná  spôsobilosť  -  § 34 

o Zoznam stavebných prác, Zmluva o poskytnutí kapacít SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác – referencie 

o Certifikát ISO 14001:2004 

o Zoznam subdodávateľov a ich podiel 

o Stavbyvedúci – životopis, odborná prax, osvedčenie SKSI  

6. Doklad o zložení zábezpeky 

7. Doklad o využití subdodávateľov - viď „Zoznam subdodávateľov a ich podiel“ 

8. Návrh na splnenie kritérií 

9. Návrh zmluvy o dielo 

o Príloha č. 1 Výkaz výmer /rozpočet/ 

o Príloha č . 2 Časový a vecný harmonogram 

10. Kópia ponuky na CD nosiči - dpf 

 
 
V Bratislave, dňa 15. 02. 2018 
 
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť: 

 
..............................................Ing. Juraj Marko 

riaditeľ oblasti Juh 
 
 
 

........................................ Ing. Karol Bohunický 
výrobno-obch.riaditeľ 







 
 

 
 
 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 
 

Uchádzač: 
 
Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava 
(IČO: 00896225) 
 
 

týmto čestne vyhlasuje, že v  podlimitnej zákazke  
 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach" 
 
 

 všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 
 

 súhlasí s podmienkami verejnej súťaže, určenými verejným obstarávateľom v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 
 

 predkladá ponuku, ktorá je prejavom vôle uchádzača chcieť za úhradu poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok, ktoré stanovil verejný 
obstarávateľ 

 
 predkladá len jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 

dodávateľov 
 

 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora  
 

 
V Bratislave, dňa 15. 02. 2018 
 
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť 

 
 

................................................................... 
Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh 

 
 

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

Ing. Karol Bohunický, výrobno-obch. riaditeľ 



 
 

                        

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
na realizáciu stavby: 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach" 
 
 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 

Kontaktná adresa: Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava 

Slovenská republika 

Zastúpená: 
Ing. Walter Spitaler - konateľ spoločnosti                          
Vladimír Lesovský - konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať vo 
veciach zmluvných a technických: 

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh                                        
Ing. Karol Bohunický, výrobno-obch. riaditeľ 
Ing. Peter Letovanec, vedúci oddelenia zákaziek 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava 

IBAN / BIC: SK58 1100 0000 0026 2304 3487 / TATRSKBX 

IČO: 00 896 225 

DIČ: 20 20 294 144 

IČ DPH: SK20 20 294 144 

Tel. :   +421 (0) 2 4564 3404 

E-mail :                               office-juh@swietelsky.sk 

Internetová adresa: www.swietelsky.sk 

Zapísaná:                         OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B 

Kontaktná osoba: 
Ing. Diana Rosíková 
d.rosikova@swietelsky.sk 
tel.: +421 (0) 911 756 314  

 
 
V Bratislave, dňa 15. 02. 2018  
 

.................................................     Ing. Juraj Marko    
riaditeľ oblasti Juh 

 
 
            

                                                       ...................................................   Ing. Karol Bohunický 
výrobno-obch. riaditeľ 

 

mailto:d.rosikova@swietelsky.sk


Jihočeský kraj a město 
České Budějovice

Přeložka silnice II/156 a 
II/157 – 4. etapa (České 

Budějovice)

 Jihočeský 
kraj, České 
Budějovice

Preložka komunikácie 6 557 557,16 €

JčK           
09/2013 - 
06/2015          

ČB             
09/2013 - 
11/2014

Ing. Jitka Liláková  +420 
386720185        Jindra 

Dominová  +420 
386802217

( referencia SWIETELSKY 
stavební s.r.o.)

Krajský úrad Ústeckého 
kraje

Velká Hradební 
3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Labská stezka č. 2
 - etapa 2 Ústecký kraj Výstavba cyklistickej cesty, mosty pre chodcov 

a cyklistov, dopravné značenie 4 602 345,42 € 03/2012 - 
03/2014

Ivana Baierová
+420 475 657 111

( referencia SWIETELSKY 
stavební s.r.o.)

Mikroregion Ždánicko, 
Násedlovice č. 129,          
696 36 Násedlovice

Cyklostezka Ždánicko

Uhřice, 
Násedlovice, 

Želetice, 
Dražuvky, 
Ždánice

výstavba cyklotrasy s asfaltovým krytom 1 622 531,18 € 10/2014 - 
06/2016

Vlasta Mokrá                              
+420 518 631 428

( referencia SWIETELSKY 
stavební s.r.o.)

Denný kurzový lístok ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania :   1€ = 25,272 CZK

Mesto Holíč,               
Bratislavská 5,                       
908 51 Holíč

Holíč - vybudovanie 
komunikácie a jej 

prepojenie
Holíč Vybudovanie komunikácie a jej prepojenie 422 990,79 €    07/2017 - 

11/2017

Ing. Tomáš Ianger           
+421 343210518     
spravca@holic.sk

registračné číslo referencie: 
144277                      
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Mesto Turzovka                 
R. Jašíka 178                   

023 54 Turzovka

Rekonštrukcia a 
obnova MK v meste 

Turzovka
Turzovka

Súčasťou opráv bolo odstránenie jestv.krytu 
vozovky, asf.postrek, asfaltobet.koberec, 

výšk.úprava kanal.poklopov, 
cest.vpustí,hydrantov, pokládka cest. 

obrubníkov

118 512,16 € 09 - 11 / 2014
Renáta Michalisková          

041 / 420 9341 
renata.michaliskova@turzovka.sk

registračné číslo referencie: 
36241                        
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Obec Staškov        Jozefa 
Kronera 588, 023 53 

Staškov

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácii v obci Staškov Staškov Rekonštrukcia miestnych komunikácii 166 873,00 € 09/2014

Ing. Ladislav Šimčisko     Tel.: 
+421 414302723

Email: starosta@staskov.sk

registračné číslo referencie: 
45982                        
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

ZOZNAM  STAVEBNÝCH PRÁC
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

Názov a sídlo investora Názov stavby Miesto stavby Charakter stavby
(stručný opis)

 Objem diela v € 
bez DPH  

Z toho prestavané 
práce podobného 

charakteru      

Termín začatia a 
ukončenia 
výstavby

Meno, tel. číslo kontaktnej 
osoby

Evidencia referencií v informačnom 
systéme UVO na: 

199 389 383,00 Kč         

165 722 584,50 Kč         

118 512,16 €

166 873,00 €

41 004 607,93 Kč  

422 990,79 €



Názov a sídlo investora Názov stavby Miesto stavby Charakter stavby
(stručný opis)

 Objem diela v € 
bez DPH  

Z toho prestavané 
práce podobného 

charakteru      

Termín začatia a 
ukončenia 
výstavby

Meno, tel. číslo kontaktnej 
osoby

Evidencia referencií v informačnom 
systéme UVO na: 

165 722 584,50 Kč         

Úrad vlády Slovenskej 
republiky                         

Námestie slobody 1,         
813 70 Bratislava

Rekonštrukcia 
parkoviska a 

spevnených plôch v 
areáli ÚZ Hotel Bôrik

Účelové 
zariadenia 

Hotel Bôrik, 
Úrad Vlády 

SR

SO 01 Parkovisko  307 021,19 €                        
SO 01.01 Verejné osvetlenie    19 146,47 €                                                 

SO 02 Markíza:  156 903,93 €                             
Brána 4 199,70 €                                               

SO 03 Vetrolam 95 082,31 €                                      
SO 04 Úprava terasy a podhľadu + projekt 

úpravy predzáhradky  165 397,61 €           

307 021,19 €   04/2016 - 
07/2016

Ing. Renáta Remeňová    
Tel.: +421 20925765     

renata.remenova@vlada.g
ov.sk

registračné číslo referencie: 
105591                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Banskobystrický 
samosprávny kraj, 

Nám. SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica

Rekonštrukcia cesty 
Hodruša-Hámre

Hodruša-
Hámre

Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty  
III/2530 128 500,00 € 06/2016

Ľubica Kapustová                
Tel: +421 484325572         

lubica.kapustova@bbsk.sk

registračné číslo referencie: 
106644                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Banskobystrický 
samosprávny kraj, 

Nám. SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica

Rekonštrukcia cesty 
Breziny Breziny Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty 133 000,00 € 06/2016

Ľubica Kapustová                
Tel: +421 484325572         

lubica.kapustova@bbsk.sk

registračné číslo referencie: 
106697                      
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Banskobystrický 
samosprávny kraj, 

Nám. SNP 23, 974 01 
Banská Bystrica

Rekonštrukcia cesty 
Banská Štiavnica-

križovatka

Banská 
Štiavnica

Rekonštrukcia poškodenej cesty, frézovanie, 
odvoz

frézovaného materiálu, zrezanie krajníc, 
dosypanie krajníc, , zhutnenie, čistenie 
vozovky-zametanie, postrek spojovací,,

pokládka AC11, II

92 900,00 €   06/2016 - 
07/2016

Ľubica Kapustová                
Tel: +421 484325572         

lubica.kapustova@bbsk.sk

registračné číslo referencie: 
104822                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Obec Bernolákovo      
Hlavná 111                       

900 27  Bernolákovo

Cyklotrasa Bernolákovo 
- Nová Dedinka

Bernolákovo - 
Nová Dedinka

Vybudovanie cyklotrasy s asfalt. povrchom, 
vybudovanie oporných múrov popri toku 

Čiernej vody, prekládky slabobrúd. vedenia 
645 650,00 €  30.09.2014 -  

10.11.2015

p. Šuvadová                        
Tel.: +421 245993911       
obec@bernolakovo.sk

registračné číslo referencie: 
91930                        
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Slovenská správa ciest   
Miletičova 19                         

826 19 Bratislava

Cesta I/50 Kriváň - 
križovatka

Cesta I/50 
Kriváň

Rekonštrukcia stykovej križovatky cesty I/50 s
účelovou miestnou komunikáciou do 

priemyselného parku
296 585,19 €

  04/2015 - 
09/2015

 Ing. Hana Hasprová
   Tel.:  +421 484343210         
hana.hasprova@ssc.sk

registračné číslo referencie: 
84551                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

133 000,00 €

92 900,00 €

645 650,00 €

296 585,19 €

747 751,25 €

128 500,00 €



Obec Chorvátsky Grob    
Námeste J.Andriča 17    

900 25 Chorvátsky 
Grob

Cyklotrasa Šúrsky 
Okruh

Jurava - 
Čierna Voda

Prepojenie exist.cyklotrasy Jurava s obcou 
Chorvátsky Grob m.č. Čierna Voda, dl. 900 m, 

asfaltový povrch
86 378,06 €   08/2016 - 

11/2016
Ing. Miloš Bella           
0903 724 330

registračné číslo referencie: 
122953                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Regionálne cesty 
Bratislava a.s.    

Čučoriedková č.6,       
827 12 Bratislava

Sanácia zosuvov na 
ceste II/503 Pezinok-

Pernek

Pezinok 
Pernek

Demolačné práce. Zemné práce. Práce na 
hrubej stavbe mostov a visutých diaľníc. Práce 

na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc 
chodníkov. Práce na hrubej stavbe úprav 
tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a 

akvaduktov. Špeciálne základové práce. 
Podkladné konštrukcie.

1 773 548,66 € 10.12.2015 / 
30.04.2017

Mgr. Katarína Miklošová    
+421 248215001

registračné číslo referencie: 
128604                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

TESCO STORES SR, 
a.s., Kamenné nám. 

1/A, 815 61 Bratislava

Križovatka I/63 - 
Dopravné napojenie 

územia a                      
Miestna obslužná 

komunikácia - I.etapa

obec Rovinka, 
Bratislavský 
samosp. kraj

Križovatka I/63 :                                        
Stavebné úpravy na ceste, na chodníku, 

Cestná dopr. signalizácia, Koordinačný kábel, 
Prípojka NN,predkládka NN,prípojka NN-

chránička,Chránička STL plynovodu, Dažďová 
kanalizácia, Ochrana slaboprúdu, Prípojka 

slaboprúdu, Sadové úpravy                                                          
Miestna obsl. komunikácia : 

miest.obsluž.komunikácia,verejné 
osvetlenie,verejný vodovod,verejný zberač 
splaškovej kanalizácie, Dažď.kanalizácia, 

Sad.a terénne úpravy 

545 878,63 €  02.09.2015 -
15.04.2016

Ing. Igor Michalík, 
0903779817   

imichali@sk.tesco-
europe.com

Mesto Trnava             
Trhová 3,                      

917 71 Trnava

Pravý odbočovací pruh 
z Ulice T.Vansovej na 

Ulicu J.Bottu

Trnava, 
križovatka ulíc 
T. Vansovej a 

J. Bottu

SO 01 Komunikácie,                                           
SO 02 Sadové úpravy,                                         
SO 03 Preložka NN,                                               

SO 04 Preložka a ochrana SLP                        
SO 06 Mobiliár

81 570,61 €   11.05.2017 - 
16.08.2017

Mgr. Renata Gregušová; 
Ing. Kamil Lastovička         

+421 915972311     
renata.gregusova@trnava.

sk

registračné číslo referencie: 
135826                       
referencia je zapísaná na 
http://www.uvo.gov.sk v ZHS v 
profile Swietelsky-Slovakia 
pod reg. č.: 2016/8-PO-D895 / 

Hlavné mesto 
Slovenskej republiky                    

Bratislava                 
Primaciálne námestie 
č.1 814 99 Bratislava

Oprava povrchu 
vozovky mosta SNP Bratislava

Predmetom diela bola výmena krytu 
komunikácie (odstránenie bitumén.krytu po 
vrstvách, odstr. hydroizolácie, otryskanie 

nosnej konštrukcie vhodnou technológiou, 
antikorózny náter, postreky a nátery z 

modifikované liateho asfaltu)

1 262 461,16 €  03.07.2017 -        
27.11.2017

Mgr. Valér Jurčák;        
+421 259 356 777 

 18 844 303,20 €

V Bratislave, dňa 15. 02. 2018

Splnomocnený k podpisovaniu za spoločnosť:

.......................................................................
Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

.......................................................................
Ing. Karol Bohunický, výr.-obch. riaditeľ

ZOZNAM  STAVEBNÝCH PRÁC
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

Názov a sídlo investora Názov stavby Miesto stavby Charakter stavby
(stručný opis)

 Objem diela v € 
bez DPH  

Z toho prestavané 
práce podobného 

charakteru      

Termín začatia a 
ukončenia 
výstavby

Meno, tel. číslo kontaktnej 
osoby

Evidencia referencií v informačnom 
systéme UVO na: 

86 378,06 €

1 773 548,66 €

545 878,63 €

81 570,61 €

1 262 461,16 €
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Zmluva o poskytovaní technických a odborných kapacít 

 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 33-36 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Prijímateľ:   Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská 

republika, so sídlom Trnavská cesta 57, 821 04 Bratislava 

    

Zastúpený: 
Ing. Juraj Marko – riaditeľ oblasti Juh, Ing. Peter Letovanec – vedúci odd. prípravy 

a zákaziek na základe plnej moci 

IČO: 00896225 

DIČ: 2020294144 

IČ pre DPH: SK2020294144 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487 

Zápis v OR:                      Okresný súd v Bratislave I, Odd: Sro, vl. č. 307/B 

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, 

Česká republika  
 

Zastúpený: Ing. Pavel Brůžek – prokurista, Ing. Marie Vebrová - prokuristka 

IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Bankové spojenie: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800 

Zápis v OR:                      Krajský súd v Českých Budějoviciach, Odd: C, vl.č. 8032  

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Preambula 

                     

Prijímateľ je záujemca / uchádzač vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Vybudovanie 

cyklochodníka Pezinok-Limbach“ vyhlásenom verejným obstarávateľom: Mesto Pezinok vo Vestníku 
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verejného obstarávania č. 22/2018 zo dňa 31.01.2018 pod značkou 1821 – WYP (ďalej len „Verejné 

obstarávanie“). 

Poskytovateľ je stavebná spoločnosť, právnická osoba poskytujúca technické a odborné kapacity 

prijímateľovi ako uchádzačovi na preukázanie jeho technickej alebo odbornej spôsobilosti vo Verejnom 

obstarávaní podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“). 

 

 

Poskytovateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1,  zápisom v Zozname hospodárskych subjektov pod 

reg. číslom: 2013/9-PO-C7564.  

 

 

 

Čl. I.  

Predmet Zmluvy 

 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dá k dispozícii svoje technické a odborné kapacity na preukázanie 

technickej alebo odbornej spôsobilosti prijímateľa vo Verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods.1 a 2 

Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.  

1.2 Technickými a odbornými kapacitami sa rozumejú najmä  

a. referencie - potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt 

uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok 

s predmetom plnenia rovnakým alebo podobným ako je vyššie uvedený predmet zákazky,  

 

 

 

 

Čl. II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje uvedené zdroje a kapacity poskytnúť prijímateľovi počas celého procesu 

verejného obstarávania. V prípade úspešnosti ponuky prijímateľa vo Verejnom obstarávaní bude mať 

tento na základe neskôr uzavretej zmluvy o dielo medzi zmluvnými stranami k dispozícii všetky 

potrebné technické a odborné kapacity počas celého trvania záväzkového vzťahu vzniknutého 

z Verejného obstarávania. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť žiadnej tretej osobe informácie, ktoré sa dozvie v súvislosti 

s plnením predmetu Zmluvy. 

2.3 Prijímateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky podstatné informácie nevyhnutné pre 

úspešné splnenie predmetu Zmluvy. 
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Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať za zmluvné 

strany. 

3.2 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú Zmluvou upravené, sa riadia Obchodným 

zákonníkom a ďalšími právnymi normami SR. 

3.3 Zmeny a doplnky k Zmluve je možné uskutočniť len formou písomne uzatvorených a očíslovaných 

dodatkov.  

3.4 Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa a dva pre prijímateľa. 

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej 

forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

 

V Českých Budějoviciach ............................... 

 

 

 

 

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

                                  Ing. Pavel Brůžek    Ing. Marie Vebrová 

 prokurista         prokuristka 

 

SWIETELSKY stavební spol. s r.o. 

 

 

V Bratislave ......................... 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Juraj Marko – riaditeľ oblasti Juh  Ing. Peter Letovanec – vedúci odd. prípravy a zákaziek 

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 

 























REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Turzovka
IČO:  00314331
R. Jašíka 178 , 023 54 Turzovka
Slovensko
Kontaktná osoba: Renáta Michalisková
Telefón: +421 414209341
Email: renata.michaliskova@turzovka.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY
Identifikácia zmluvy
Druh zmluvy:  zmluva
Názov zmluvy:  Zmluva o dielo 006-MK/2014, Z15-013-0030
Dátum uzatvorenia zmluvy:  23.09.2014
Stručný opis zmluvy:  Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 23066-IPP, číslo VVO 191/2014 z 01.10.2014
Miesto dodania:  k.ú. Turzovka
Cena:  142 214,5900
EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH:  20
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  12.11.2014
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  38
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie):  Dodávateľ kvalitne a v termíne plnil podmienky uvedené v ZoD

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Dátum vyhotovenia referencie:  21.01.2015
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Obec Staškov
IČO:  00314293
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Šimčisko
Telefón: +421 414302723
Email: starosta@staskov.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY
Identifikácia zmluvy
Druh zmluvy:  zmluva
Názov zmluvy:  Zmluva o dielo č. Z150140002
Dátum uzatvorenia zmluvy:  26.09.2014
Stručný opis zmluvy:  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Staškov
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 23597-IPP, číslo VVO 194/2014 z 06.10.2014
Miesto dodania:  Obec Staškov
Cena:  200 247,6000
EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH:  20
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  16.11.2014
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  40
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie):  Práce boli dodané v požadovanej kvalite a príslušných STN.

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Dátum vyhotovenia referencie:  11.05.2015
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO:  00151513
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Remeňová
Telefón: +421 20925765
Email: renata.remenova@vlada.gov.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Rekonštrukcia parkoviska a spevnených plôch v areáli ÚZ Hotel Bôrik
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  22.04.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s
rekonštrukciou spevnených plôch nachádzajúce sa v areáli účelového zariadenia Hotel Bôrik. Ide o rekonštrukciu
jestvujúceho parkoviska (spevnené plochy, odvodnenie, verejné osvetlenie, chodníky, zelené plochy, presadenie stromu
a iné), zhotovenie nového parkoviska pre 15 parkovacích miest, zhotovenie markízy nad hlavným vstupom do hotela,
zhotovenie vetrolamu a zábran proti pádu, vyčistenie a oprava terás hotela na 1. NP a na 1. PP, vyčistenie aj výmena
exteriérových podhľadov, úprava predzáhradky pri vstupe do hotela a iné.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Rekonštrukcia spevnených plôch, zhotovenie markízy, vetrolamu a zábran proti
pádu, vyčistenie a oprava terás, výmena exteriérových podhľadov, úprava predzáhradky pri vstupe do hotela a iné.
Miesto dodania:  Účelové zariadenia Hotel Bôrik, Úrad vlády SR
Cena bez DPH:  747 751,25 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  19.08.2016
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  60
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Dodávateľ splnil všetky podmienky zmluvy.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 8016-IPP, číslo VVO 80/2016 z 28.04.2016

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
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Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  747 751,25
Dátum vyhotovenia referencie:  16.09.2016
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO:  37828100
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Zmluva o dielo- Rekonštrukcia cesty Hodruša-Hámre
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  10.06.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Oprava v dĺžke 2221 metrov.
Miesto dodania:  Cesta III/2530 (065018), staničenie v km 6,359-8,580.
Cena bez DPH:  128 500,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  03.10.2016
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  5
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Práce boli zrealizované v požadovanom termíne, množstve a kvalite.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  128 500,00
Dátum vyhotovenia referencie:  03.10.2016
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO:  37828100
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Zmluva o dielo-Rekonštrukcia cesty Breziny
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  10.06.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Rekonštrukcia cesty, oprava poškodenej cesty.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Oprava v dĺžke 2000 metrov .
Miesto dodania:  Na ceste III/2447 (III/066013) Breziny, v km 0,740-1,540; 3,100-3,300; 4,050-5,050.
Cena bez DPH:  133 000,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  03.10.2016
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  10
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Práce boli zrealizované v požadovanom termíne, množstve a kvalite.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  133 000,00
Dátum vyhotovenia referencie:  04.10.2016
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO:  37828100
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubica Kapustová
Telefón: +421 484325572
Email: lubica.kapustova@bbsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Zmluva o dielo-Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica-križovatka
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  06.06.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Rekonštrukcia poškodenej cesty, frézovanie, odvoz
frézovaného materiálu, zrezanie krajníc, dosypanie krajníc, , zhutnenie, čistenie vozovky-zametanie, postrek spojovací,,
pokládka AC11, II.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Oprava úseku v dĺžke 1525 m.
Miesto dodania:  Cesta III/2493 Banská Štiavnica-križovatka s cestou III/2530, km 14,313-15,838.
Cena bez DPH:  92 900,00 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  31.08.2016
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  30
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  100
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Všetky podmienky zmluvy boli splnené.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  92 900,00
Dátum vyhotovenia referencie:  06.09.2016
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Obec Bernolákovo
IČO:  00304662
Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Šuvadová
Telefón: +421 245993911
Email: obec@bernolakovo.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY
Identifikácia zmluvy
Druh zmluvy:  zmluva
Názov zmluvy:  Cyklotrasa Bernolákovo - Nová Dedinka
Dátum uzatvorenia zmluvy:  30.09.2014
Stručný opis zmluvy:  Vybudovanie cyklotrasy v celkovej dĺžke 4,36 km, s asfaltovým povrchom. V niektorých častiach
boli vybudované oporné múry popri toku Čiernej vody. Pri budovaní cyklotrasy boli realizované aj prekládky
slaboprúdového vedenia.
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Miesto dodania:  Bernolákovo - Nová Dedinka
Cena:  774 780,0000
EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH:  20
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  10.11.2015
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  396
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie):  Plnenie bolo realizované plne podmienok uvedených v zmluve

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Dátum vyhotovenia referencie:  12.04.2016
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 -  645 650,00 bez DPH



REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Slovenská správa ciest
IČO:  00003328
Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hana Hasprová
Telefón: +421 484343210
Email: hana.hasprova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY
Identifikácia zmluvy
Druh zmluvy:  zmluva
Názov zmluvy:  Z-348/6231/2015
Dátum uzatvorenia zmluvy:  15.04.2015
Stručný opis zmluvy:  Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s vybudovaním stavby I/50
Kriváň - križovatka. Cesta I/50 je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E58. Styková križovatka na ceste I/50 pred
obcou Kriváň v smere od Zvolena nevyhovovala dopravným nárokom, išlo o úsek s častým výskytom dopravných kolízií,
preto bola potrebná prestavba súčasnej križovatky. Účelom stavby bola rekonštrukcia stykovej križovatky cesty I/50 s
účelovou miestnou komunikáciou do priemyselného parku. Rekonštrukcia spočívala v rozšírení cesty I/50 o ľavý
odbočovací pruh do priemyselného parku a rozšírení pripájacích polomerov miestnej účelovej komunikácie.
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 8572-IPP, číslo VVO 77/2015 z 21.04.2015
Miesto dodania:  Cesta I/50 Kriváň.
Cena:  296 585,1900
EUR
Bez DPH
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  123
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie):  Stavebné práce boli zrealizované v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok.

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Dátum vyhotovenia referencie:  03.02.2016
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Obec Chorvátsky Grob
IČO:  00304760
Nám. Josipa Andriča č. 17 , 900 25 Chorvátsky Grob
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Radovan Benčík, starosta
Telefón: +421 232223002 / 232223001
Email: starosta@chorvatskygrob.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko
Internetová adresa (URL): http://www.swietelsky.sk

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  ZMLUVA O DIELO č. Z17-013-0031
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  06.07.2016
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Plnením predmetu zákazky je cyklotrasa Šúrsky
okruh, úsek Šúrsky kanál - Vajnorská ulica. Ide o objekt: SO 101-10 Cyklotrasa Šúrsky okruh, úsek Šúrsky kanál -
Vajnorská ulica.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  V rozsahu VV a PD stanovenej pre predmet zákazky
Miesto dodania:  Obec Chorvátsky Grob, úsek Šúrsky kanál - Vajnorská ulica.
Cena bez DPH:  86 378,06 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  06.03.2017
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  12
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Dodávateľ vykonal všetky práce plne v rozsahu stanoveným vo VV a v PD stanovenej pre
predmet zákazky. Všetky stanovené práce boli riadne vykonané v požadovanej kvalite a požadovanom rozsahu.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 10725-IPP, číslo VVO 133/2016 z 12.07.2016

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  86 378,06
Dátum vyhotovenia referencie:  03.04.2017
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Regionálne cesty Bratislava a.s.
IČO:  35947161
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava-Vrakuňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Miklošová
Telefón: +421 248215001
Email: katarina.miklosova@rcba.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Zmluva o dielo č. Z17-013-0001 - Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  10.12.2015
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Celkové plnenie k zmluve o dielo č. Z17-013-0001 -
Sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  rozsah plnenia vo výške 1 773 548,66 bez DPH
Miesto dodania:  Pezinok Pernek
Cena bez DPH:  1 773 548,66 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  30.04.2017
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  24
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Práce zrealizované riadne a včas v zmysle ZoD.  
Zmluva o dielo č. Z17-013-0001 ukončená z dôvodu vyčerpania finančného limitu.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 14773-IPP, číslo VVO 204/2016 z 20.10.2016

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  1 773 548,66
Dátum vyhotovenia referencie:  03.07.2017
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REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Mesto Trnava
IČO:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gregušová; Ing. Kamil Lastovička
Telefón: +421 915972311
Email: renata.gregusova@trnava.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 00896225
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Mokráň záhon
Číslo: 4
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 82104
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Zmluva o dielo centrálne číslo 660/2017
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  11.05.2017
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Predmetom realizácie stavby je rekonštrukcia
komunikácie pridaním jazdného pruhu v úseku od križovatky s ulicou Hurbanova po križovatku s ulicou J. Bottova.
Súčasťou je i preložka NN, ochrana SLP, preložka CSS, mobiliáru a sadových úprav. 
SO 01 Komunikácie 
Predmetom tohto stavebného objektu je rekonštrukcia komunikácie pridaním nového jazdného pruhu na ulici T.
Vansovej od križovatky s ulicou Hurbanova po ulicu J. Bottu. Dopravné usporiadanie jestvujúcej komunikácie je
rekonštrukciou doplnené o pravý odbočovací pruh a doplnením niky autobusovej zastávky. Búracie práce boli v rozsahu
vybúrania okraja vozovky a všetkých chodníkov v obvode staveniska. Okraje plôch a chodníkov z dlažby boli v dotyku
stavby rozobrané a po zrealizovaní nových plôch boli uvedené do pôvodného stavu. 
Povrchová úprava konštrukcie autobusovej zastávky a rozšírenia jazdného pruhu je vyhotovená z cementobetónového
krytu CB III hrúbky 200mm vystuženého výstužou 2x KARI 8 150/150. Pod Povrchovou vrstvou je vložená 2x netkaná
geotextília položená na cementom stmelenú zrnitú zmes CB GM hrúbky 150mm a lôžkom zo štrkodrvy ŠD 0-63 hrúbky
190mm. 
Povrchová úprava vozovky cyklochodníka je z asfaltového betónu ACo 8-I, CA 50/70 hrúbky 40mm. Povrchová úprava
chodníka pre peších je zo zámkovej dlažby bez fázy hrúbky 60mm. 
Odvodnenie vozovky a chodníkov je pozdĺžnym apriečnym sklonom do uličných vpustov ktoré sú zaústené kanalizačnými
prípojkami PVC DN 200 do jestvujúcej kanalizácie. Pláň vozovky je odvodnená pozdĺžnymi drenážami zaústenými do
odvodňovacích zariadení. 
V mieste autobusovej zastávky je nástupová hrana vytvorená z betónových obrubníkov typu Kasselsky s prevýšením
160mm. 
SO 02 Sadové úpravy  
Pred začatím stavebných prác bol odstránený náletový jaseň pri betónovom stĺpe v zelenom páse v rámci povolenia na
výrub stromu. Na jestvujúcich trávnatých plochách bolo realizované ich vyčistenie, plošná úprava, vyrovnanie s
následným výsevom trávnatej parkovej zmesi. V trojuholníkovom ostrovčeku v ktorom sa nachádza trávnatá plocha je
vysadený solitérny kus ľaliovníka tulipánokveteho s obvodom kmeňa 18-20 cm. 
SO 03 Preložka NN 
V mieste rozšírenia komunikácie sa nachádzalo izolované vzdušné vedenie, ktoré bolo v dĺžke cca 140m zdemontované a
nahradené káblovým rozvodom NAVY-J/4x2402 uloženom v zelenom páse, resp. chodníku. Existujúce káblové prípojky
sú upravené a existujúca vzdušná el. prípojka pre predajňu kvetín sa zdemontovala a nahradila sa prípojkou v zemi.
Napojenie existujúcich objektov bolo zrealizované káblami NAYY-J/4x352 a NAYY J/4x162. Káble budú uložené v
chodníku, resp. v zeleni v ryhe 35/80cm, 50/80cm v pieskovom lôžku, označené výstražnou fóliou. 
SO 04 Preložka a ochrana SLP 
Existujúce slaboprúdové káble, ktoré križujú ulicu T. Vansovej boli uložené do káblových žľabov TK1. Kábel v
odbočovacom pruhu bol uložený v ryhe 60/110cm, chránený káblovým žľabom TK1. Nad káblom je uložená výstražná
fólia. 
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SO 05 Preložka CSS  
Z dôvodu zmeny usporiadania križovatky bolo potrebné existujúce stožiare CSS č. 8, 1 a 2 zdemontovať a preložiť do
novej polohy. Existujúci signalizačný a detektorový kábel na ulici J. Bottu bol uložený do chráničky, za komunikáciou sa
obidva káble naspojkujú. Celá svetelná signalizácia križovatky bola doplnená zvukovou signalizáciou priechodov pre
chodcov. 
SO 06 Mobiliár 
Vedľa nástupišťa autobusovej zastávky bol osadený typový prístrešok autobusovej zastávky. Prístrešok je kombináciou
oceľovej konštrukcie a výplne z bezpečnostného skla. Výplň bola použitá len na zadnej strane prístrešku. Plocha pod
prístreškom bola spevnená chodníkovou úpravou zo zámkovej dlažby. 
Po vyhotovení spevnených plôch bola osadená vývesná tabuľa a informačný stĺpik.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Dielo bolo realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom
konaní spracovanou projektantom firmou ARGUS-DS s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín.
Miesto dodania:  Trnava, križovatka ulíc T. Vansovej a J. Bottu
Cena bez DPH:  81 570,61 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  16.08.2017
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  90
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Verejná práca bola vykonaná v požadovanej kvalite, v zmysle platných STN a v rozsahu
ustanovení uzatvorenej zmluvy o dielo aj jej dodatku.
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 7126-IPP, číslo VVO 99/2017 z 19.05.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  81 570,61
Dátum vyhotovenia referencie:  11.10.2017
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Subdodávatelia 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach" 

 

Subdodávateľ 
(názov, sídlo, IČO) 

 
 
 

Predmet subdodávky Predpokladaný 
podiel zákazky 
zadávaný 
subdodávateľovi 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa             

    

    

    

 

V čase predkladania ponuky nie sú známi subdodávatelia. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 15. 02. 2018 
 
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť: 

 
..............................................Ing. Juraj Marko 

riaditeľ oblasti Juh 
 
 
 

........................................ Ing. Karol Bohunický 
výrobno-obch.riaditeľ 

 



ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI 
ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE  

STAVEBNÝCH PRÁC 
 

Funkcia              
Meno a priezvisko       Ing. Juraj Šiška   
 

Dátum narodenia    09.03.1966 
  

Stupeň zodpovednosti   stavbyvedúci 

Vzdelanie 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

          Vysokoškolské 
Názov školy 

           
SVŠT-Stavebná fakulta 

Bratislava 

Dátum ukončenia školy 
 

Jún 1990 

Iné odborné vzdelanie 
Názov inštitúcie 

 
Slovenská komora stavebných 

inžinierov 

Dátum ukončenia 
 

2001 

Získané osvedčenia 
 

Osvedčenie o vykonaní 
odbornej skúšky 

Odborná prax 
Celková prax (roky) 

 
27 

Na podobných zmluvách 
(roky) 

27 

V navrhovanej funkcii  
                 

26 
Významné stavby, za ktoré bol zodpovedný:  

 III/018090 Trnové – zatrubnenie priekopy 

 Rekonštrukcia MK –  I. etapa ( Moravská, Dlhá) – Záhorská Ves 

 Separ. zber a zhodnocovanie biolog. rozložit. odpadov Kompostáreň,  Výčapy – Opatovce  

 Spevnené plochy a komunikácie hotel  AVION, Bratislava 

 Nákupné centrum Vajnoria – Novostavba   

 Oprava vozovky na Moste SNP, trvá    

 
Odborná prax v chronologickom poradí: 
Od – do Zamestnávateľ Pracovné zaradenie/funkcia 

1990-1991 Cesty Nitra, a.s. asistent stavbyvedúceho 

1991-2005 Cesty Nitra, a.s. stavbyvedúci 

2005-2012 Cesty Nitra, a.s. hlavný stavbyvedúci 

2012 -trvá Swietelsky-Slovakia, 
spol. s r.o. 

hlavný stavbyvedúci 

V Bratislave, dňa 15.02.2018     
 
 
            

    ................................................... 
Ing. Juraj Šiška 



ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO 
ZA RIADENIE  STAVEBNÝCH PRÁC 

 

Ing. Juraj Šiška 

Predmet zákazky 
Výška 

zmluvnej ceny 
bez DPH 

Termín 
začatia a 

ukončenia 
výstavby 

Názov a sídlo 
objednávateľa 

 
 

Kontaktná osoba 
 
 

Supermarket TESCO 0,8 
K Ivánka pri Dunaji 

57.080€ 10 / 2012 
Chemkostav, a.s. 
K. Kuzmanyho 1259/22, 
071 01 Michalovce 

Ing. Tibor Mačuga 
Tel.:+421-566 88 08 11 

III/018090 Trnové – 
zatrubnenie priekopy 

365.363€ 
10 / 2012 
05 / 2014 

Správa ciest ŽSK, M. 
Rázusa 104, 010 01 
Žilina 

Ing. Milan Hlávka 
Tel.:041 / 564 37 79 

Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií –  I. etapa ( 
Moravská, Dlhá) – Záhorská 
Ves 

89.976€ 
     06 / 2013 

08 / 2013 

Obec Záhorská Ves 
Hlavná 25/184, 900 65 
Záhorská Ves 

JUDr. Boris Šimkovič 
Tel.: +421 34 778 03 85 

Separovaný zber 
a zhodnocovanie 
biologicky rozložit. odpadov 
Kompostáreň,  Výčapy – 
Opatovce 

339.063€ 
10 / 2013 
03 / 2014 

DYNAMIK 
CONSTRUCTION, s.r.o. 
Štúrova 22, 949 01 Nitra 

Ján Kúdela, projektový 
manažér 
Tel.: 037 / 77 951 51 

Spevnené plochy a 
komunikácie hotel  AVION, 
Bratislava 

192.468€ 
04 / 2014 
05 / 2014 

IMOBA FIN, a.s. 
Lichnerova 92  
Senec 903 01 

Ing. Peter Agner 
Tel.:+421 910 920 950 

 
Nákupné centrum Vajnoria – 
Novostavba 

183.810€ 
     10 / 2014 

11 / 2014 

ViOn, a.s.  
Továrenská 64,  
953 01 Zlaté Moravce 

 
Ing. Branislav Segíň 
Tel.: +421 911 103 959 

MOBELIX – SANÁCIA 
PARKOVISKA, 
BRATISLAVA 

86.893€ 
     10 / 2014 

 

RAS Immobilien SK 
S.R.O., Rožňavská 32, 
821 04 Bratislava 

p. Brychta 
Tel.: +420 731 689 211 

Rekonštrukcia komunikácie  78.050€ 
05 / 2017 
06 / 2017 

Obec Orechová Potôň 
Orechová Potôň 281, 
93002 Orechová Potôň 

Ing. Szilárd Gálffy, starosta 
obce 
Tel.: +421907700992 

Oprava miestnej 
komunikácie, ul. Majerská 

69.324€ 
04 / 2017       
05 / 2017 

Mestská časť Bratislava 
– Vrakuňa, Šíravská 7, 
82107 Bratislava 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
Tel.: +421 2/40 204 810 
 

Lesná cesta Drahožica, 
rekonštrucia 

599 188,27€ 
10/2015      
05/2017 

LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik        
Námestie SNP 8, 975 66 
Banská Bystrica 

Ing. Martin Lazorík Ph.D.  
Tel.: +421 484344244, 
martin.lazorik@lesy.sk 

Oprava vozovky na Moste 
SNP 

1.262 461,16€ 
07 / 2017  
11 / 2017 

Hlavné mesto SR 
Bratislava 
Primaciálne námestie č. 
1, 814 99 Bratislava 

Mgr. Valér Jurčák             
Tel.:  +421259356777 

Bratislava  15.02.2018                                                 
 
 
 

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

                   Ing. Juraj Šiška 
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PRÍLOHA Č. 2)  Súťažných podkladov  
 

Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia ceny celkom 
 Vyplniť 

 
 
 
1.  Uchádzač: 
 
 
Názov:   Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
Sídlo:   Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Walter Spitaler – konateľ, Vladimír Lesovský - konateľ 
IČO:   00 896 225 
DIČ:   2020294144 
IČ DPH:  SK2020294144 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
IBAN:   SK58 1100 0000 0026 23 04 3487 
telefón:   +421 (0) 2 4564 3404 
mobil:   0911 756 314 
e-mail:   d.rosikova@swietelsky.sk   office-juh@swietelsky.sk 

 
 
2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky: 
 
 

 Cena 
 bez DPH: 435 692,15 € 

DPH 20 %:  87 138,43 € 

Cena celkom s DPH: 522 830,58 € 

 
Dátum: 13. 03. 2018 
Bratislava 
 
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť: 
 
 

...................................................... Ing. Juraj Marko 
riaditeľ oblasti Juh 

 
 
 

.................................................. Ing. Karol Bohunický 
výrobno-obchodný riaditeľ 
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PRÍLOHA Č. 1)  Súťažných podkladov  

 
Návrh Zmluvy  

 
 

 Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,  

na zhotovenie diela 
„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach“    

                                                                    
Čl. I.  

ZMLUVNÉ  STRANY 
 
 
 

 
Objednávateľ: Mesto  Pezinok 
Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok     
Štatutárny orgán:      Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
                        a/ zmluvných    Mgr. OIiver  Solga   -  primátor mesta Pezinok 
                        b/ technických Ing. Ľubica Mezeiová – ref.Úverov zo ŠFRB a výstavby 
                                                           Ing. Peter Zvonár – referent výstavby a ÚP   
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
IBAN:                     SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
IČO:   00305022 
DIČ:    2020662226 
Číslo telefónu:           033/6901400 /402/ 
e-mail:           lubica.mezeiova@msupezinok.sk  
                                 peter.zvonar@msupezinok.sk  
 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
 
 

a 
 
 
Zhotoviteľ :               Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.     
Sídlo:                         Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
Zastúpený:    Ing. Walter Spitaler – konateľ, Vladimír Lesovský – konateľ 
osoby oprávnené konať vo veciach: 
                                   a/ zmluvných:  Ing. Juraj Marko – riaditeľ oblasti Juh 
                          b/ technických: Ing. Karol Bohunický – výrobno-obch. riaditeľ 
    a Ing. Peter Letovanec – vedúci oddelenia prípravy a zákaziek 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.      
IBAN:   SK58 1100 0000 0026 23 04 3487                     
IČO:                         00 896 225   
DIČ:    2020294144 
Číslo telefónu:  +421 (0) 2 4564 3404 
e-mail:   office-juh@swietelsky.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 

mailto:lubica.mezeiova@msupezinok.sk
mailto:peter.zvonar@msupezinok.sk
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Čl. II.  

PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve,  v súlade s ustanoveniami a  požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných  podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – 
Limbach“ vrátane súvisiacich služieb: potvrdená PD skutočného vyhotovenia, 
vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, porealizačné geodetické práce, geometrický 
plán pre zápis do katastra, spracovanie technologického postupu prác, zriadenie 
staveniska, vytýčenie stavby. 

2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len 
PD), v zmysle predloženého výkazu výmer, súťažných podkladov.  

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 
mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so 
všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch. 
 

Čl. III.  
KVALITA PREDMETU DIELA 

 
3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela. 
3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi : 
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov,   revízne  

správy, certifikáty, licencie 
- zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných 

k užívania schopnosti diela 
- kópie stavebného denníka 
- potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov 
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela  
- doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov, 

3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, 
prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň  požiadavkám uvedených  v PD 
a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu. 

3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. 
Ľubicu Mezeiovú a  technického dozora Ing. Peter Zvonár. 

3.5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce 
a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude 
vykonávať Ing. Juraj Šiška.  

 
Čl. IV.  

CENA DIELA 
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli  na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona 

č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
 
Cena bez DPH                                          435 692,15 € 
DPH   20 %                                                 87 138,43 € 
Cena diela celkom  s DPH                      522 830,58 € 
(slovom: päťstodvatsaťdvatisícosemstotridsať EUR päťdesiatosem centov s DPH )                                                                                                                     
 

4.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz 
výmer“), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného 
obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej 
dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy, v zmysle súťažných podkladov.  
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4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky 
v zmysle predloženej PD stavby a  výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky 
obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz 
a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj  
iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, 
skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela  alebo budú 
potrebné k prevzatiu ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom 
odovzdania do užívania.  

4.4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných 
podmienok charakteru preukázaných skutočností: 
- ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na  
dotknuté práce a dodávky. 
- ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo  
zmluvných strán. 

4.5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe 
pokynu objednávateľa, zhotoviteľ  odpočíta z fakturácie. 

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 
materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo   vykazuje iné vady 
a nedostatky. 

4.7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť 
objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví 
súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadrí technický dozor 
objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade, že 
bude zo strany objednávateľ požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú 
predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. 

4.8. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, 
resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží ju objednávateľovi na 
schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa 
majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne 
aplikované tieto jednotkové ceny. 

 
 

Čl. V. 
TERMÍN A ČAS PLNENIA 

 
5.1      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: 

„Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“                                                                      
 
Odovzdanie staveniska bude: do 7 pracovných dní  od nadobudnutia  účinnosti zmluvy 

            Začatie stavebných prác bude: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska 
 
Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené 
(technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí 
staveniska a v stavebnom denníku. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.  
 

5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram 
realizácie diela, ktorý bude samostatnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve a tento 
harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela. 

5.3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je 
začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je 
potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom  počas realizácie stavebných  prác. 

5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode 
objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.  

5.5. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa 
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi. 

5.6. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotoviteľ 
stavby. 
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5.7. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník. 
 
 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zhotovitel’ vystaví maximálne 1x po ukončení mesiaca súpis vykonaných prác - výkaz 

výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach 
podľa objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho osobne osobe poverenej 
objednávateľom na preverenie v lehote desať pracovných dni. Tieto doklady budú 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. 
6.3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká 

zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť 
do 5 dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. 

6.4. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková 
fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods, 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na projekt „Vybudovanie 
cyklochodníka Pezinok – Limbach v zmysle Čl 5.1. ITMS 2014+ kód NFP302010N358, 
číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila 
faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch 
vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis 
vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé 
položky vo výkaze výmer. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia 
preberacieho protokolu. Zhotovitel’ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 
Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne 
potvrdených technickým - stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať 
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. 

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné 
odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž. 

6.6. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, 
bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom 
prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry 
objednávateľovi. 

6.7. Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Operačného programu 302000 – Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 
302010 – 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, cieľ 302010032 – 1.2.2 Zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
na celkovom počte prepravných osôb. 

6.8. Faktúra bude splatná v zmysle uzatvorenej zmluvy objednávateľa o poskytnutí NFP. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP"). 

6.9. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z celkovej hodnoty diela bez 
DPH za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
preberacom konaní stavby. Platby budú poskytnuté do výšky 90 % dohodnutej ceny diela 
bez DPH. 

6.10. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude 
zadržaná finančná čiastka - zvyšných 10 % z hodnoty diela bez DPH - uvoľnená 
objednávateľom v konečnej faktúre. V opačnom prípade takto zadržanú finančnú čiastku 
objednávateľ uvoľni do 14 dni od preukázateľného (obojstranne podpísaný písomný 
záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela. 
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Čl. VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE 

 
7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska: 

 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s  povolením k jej 

realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 
7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody 

a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych 
odberných zmlúv so správcami médií. 

7.1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci  zhotoví a 
vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady  a musia už  byť zahrnuté v cenovej ponuke 
zhotoviteľa.  

7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť 
neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave. 

7.1.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane 
údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým 
poddodávateľom a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke. 

7.1.7. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 
na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu 
stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov. 

7.1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej 
ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. 

7.1.9. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, 
hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým 
povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov. 

7.1.10. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími 
nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa. 

7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich 
 blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých  inžinierskych sietí.  

7.1.12. Zhotoviteľ musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady. 
7.1.13. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu 

poriadku a nočného kľudu.  Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu 
prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným 
požiadavkám. 

7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie 
staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených 
realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po  protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
stavby. 

7.1.15. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, 
prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a 
udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do 
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

7.1.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude  súčasťou PD. 
7.1.17. Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňa začatia  stavebných prác 

predloží objednávateľovi: 
- zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať 
- evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe. 
- doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na 

stavbe vykonávať 
- odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti  pre dané 

činnosti. 
 
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 
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7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 
vyhotoveniach. 

7.2.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia 
príslušných orgánov  potrebné na zhotovenie diela. 

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

7.2.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, 
dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto 
skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.5. Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 
pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti 
poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád 
spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ účastníkom do troch 
pracovných dní. 

 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa: 

 
7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa. 

7.3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať poistenie zodpovednosti za 
škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške  
vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne 
overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody 
bude tvoriť prílohu  č. 3 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky. 

7.3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo 
počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených 
sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.5. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný 
vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne 
v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú 
hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ 
potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. 

7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť alebo  vadu  vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení 
odbornej spôsobilosti. 

7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok 
stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných 
dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

7.3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické 
požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. 
Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok 
a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri 
realizácii prác musia mať platný certifikát. 

7.3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 
predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným  zaradením pri realizácii 
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných 
pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.  

7.3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu 
všetkých poddodávateľov. 
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7.3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého 
diela objednávateľovi.  

7.3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe 
materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do 
postupu definovaného v čl. IV. 

7.3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, 
bez súhlasu oprávnených osôb. 

7.3.15. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré 
z toho vyplynú. 

7.3.16. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác  objednávateľovi 
technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení  technologického postupu je 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie 
podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľa. V prípade zistenia 
opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť 
vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka  
s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom 
schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu 
priloží a označí príslušným číslom zmeny. 

7.3.17. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. l) 
zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, 
aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli 
primerané jeho kvalite a cene. 

7.3.18. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase 
alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa 
a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o 
subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, 
má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Zhotoviteľ je 
oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých 
bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy. 

7.3.19. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené 
v bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia 
tejto zmluvy. 

7.3.20. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

7.3.21. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7.3.18. až 7.3.21. tohto článku predstavuje 
podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

7.3.22. Zhotoviteľ aj subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle § 11 zákona o VO. 

 
Čl. VIII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie 

predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo 
musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. 
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8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je 
pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred. 

8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu 
a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené 
všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy 
a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti 
tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych 
technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže 
prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta 
objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať 
objednávateľ aj pri závažnejších vadách. 
 

Čl. IX. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

 
9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade  podstatného porušenia zmluvy 

zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti: 
9.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 
9.1.2. Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu 

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy. 
9.1.3. Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s 

dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne 
upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote. 

9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a 
nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
9.4.1. Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane 

vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. 
9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia 
od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy. 

9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od 
obdržania konečnej faktúry objednávateľom. 

 
Čl. X. 

 SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY 
 

10.1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do 
ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla 
v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu 
odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.  

10.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. 

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku 
realizácie tohto diela, bude znášať  všetky náklady na jej odstránenie  v plnej výške.  

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo 
v zmysle Čl. VI.,  má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania. 

10.5. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa 
bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,05 % 
z ceny diela za každý deň omeškania. 

 
Čl. XI. 
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE 
 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2. Dielo má vady ak : 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2. 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami 
tretích osôb. 

11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy 
objednávateľa. 

11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten 
na ich použití písomne trval. 

11.5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 
začína plynúť dňom protokolárneho  prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase 
svojej životnosti. 

11.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 
Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom 
a zároveň doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na 
ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie 
písomne. 

11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom 
čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom 
čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. 

11.9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ 
požadovať zníženie ceny diela. 

11.10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní 
odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, 
objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v  plnom 
rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia 
faktúry. 

11.11. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby. 
 

Čl. XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD 

 
12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky 
náklady v plnej výške. 

 
Čl. XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 
13.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú 

zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ a postupne prechádza na 
objednávateľa po vykonaných úhradách čiastkových faktúr alebo po uhradení konečnej 
faktúry za dielo. 

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

 
 

Čl. XIV. 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
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14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky  skutočnosti, ktoré sa v  súvislosti s plnením tejto 
zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo 
podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

 
Čl. XV. 

RIEŠENIE SPOROV 
 
15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch  a plnení zmluvy, prioritu má : 

1. zmluva o dielo 
2. súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny 
3. technické špecifikácie 
4. všeobecné technické podmienky 

15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
15.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov  a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 
spor prehrala. 

15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada 
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

 
Čl. XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 
výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES. 

16.4. Ostatné zmeny a doplnky  zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

16.5. Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

16.7. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 
a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával podlimitnú civilnú zákazku 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

16.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne – najneskôr do 7 
pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. 

16.10. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
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 č. 1 – Rozpočet 
 č. 2 – Časový a vecný harmonogram 
 č. 3 – Poistenie (doložiť pri podpise zmluvy) 

 
 
 
 
 
V Pezinku, dňa ........................                       V Bratislave, dňa 13. 03. 2018 
 
 
 
 
 
 
...................................................                     ......................................................... 
  Objednávateľ:                                                   Zhotoviteľ: 
 
  Mesto Pezinok            Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.                                                                              
  Mgr. Oliver Solga          Ing. Juraj Marko                                     
  primátor mesta Pezinok         riaditeľ oblasti Juh 
 
 
 
 

......................................................... 
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.     
Ing. Karol Bohunický  
výrobno-obchodný riaditeľ  

       
      Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach JKSO

Názov objektu  EČO

Názov časti  Miesto  

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Pezinok   

Projektant    

Zhotoviteľ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 SK2020294144

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Ing. Rosíková 13.03.2018

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 40 442,09 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 383 696,29 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 1 223,31 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 10 330,46 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 435 692,15 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 435 692,15

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávateľ 25 20 % 435 692,15 DPH 87 138,43

26 Cena s DPH (r. 23-25) 522 830,58

Dátum a popis Pečiatka E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach Dátum: 13.3.2018

Objednávateľ: Mesto Pezinok Projektant:  

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracoval: Ing. Rosíková

Kód Popis Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH

1 2 3 5 6

 Vybudovanie cyklochodníka 435 692,15 87 138,43 522 830,58
 SO01  SO01 - Úsek ul.Holubyho 40 046,09 8 009,22 48 055,31
 SO02  SO02 - Úsek ul. Kupeckého 19 369,99 3 874,00 23 243,99
 SO03  SO03 - Osvetlenie priechodu ul. Kupeckého 8 316,56 1 663,31 9 979,87
 SO04  SO04 - Úsek ul. Hasičská 94 575,77 18 915,15 113 490,92
 SO05  SO05 - Úsek ul. Fajgalská 1 59 324,98 11 865,00 71 189,98
 SO06  SO06 - Úsek ul. Fajgalská 2 214 058,76 42 811,75 256 870,51

Celkom 435 692,15 87 138,43 522 830,58



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO01 - Úsek ul.Holubyho

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 4 5 6 7 8 9

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 40 046,09
D2 0 - ZAKLADANIE 3 714,15

1 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 1 988,00 1 988,00
2 VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 251,85 251,85
3 VM- 0024 Smetný kôš kus 1,000 301,30 301,30
4 VM- 0029 Stojan na bicykle kus 2,000 149,50 299,00
5 VM- 0046 Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000 874,00 874,00

D3 1 - ZEMNE PRÁCE 5 119,22
6 11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 363,000 1,40 508,20
7 11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 363,000 2,97 1 078,11
8 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 56,000 1,86 104,16
9 12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 38,100 6,81 259,46

10 12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 224,500 1,22 273,89
11 12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 127,000 2,69 341,63
12 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 224,500 3,13 702,69
13 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 127,000 2,00 254,00
14 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 224,500 1,26 282,87
15 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 490,000 1,15 563,50
16 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 24,500 6,21 152,15
17 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 761,400 0,40 304,56
18 18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 490,000 0,60 294,00

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 18 847,11
19 56124-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm m2 594,000 7,27 4 318,38
20 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 594,000 4,19 2 488,86
21 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 126,500 5,65 714,73
22 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 345,000 0,45 155,25
23 57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 345,000 6,65 2 294,25
24 57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 345,000 9,35 3 225,75
25 59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 249,000 9,67 2 407,83
26 VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 256,470 7,41 1 900,44
27 VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 467,620 1,38 645,32
28 VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 53,560 3,51 188,00
29 VZ- 0002 Dopravná značka skupiny P, základná lemovaná kus 2,000 25,30 50,60
30 VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 9,000 25,30 227,70
31 VZ- 0005 Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná kus 10,000 23,00 230,00

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 12 365,61
32 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 21,000 41,40 869,40
33 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 94,500 4,85 458,33
34 91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 323,250 10,91 3 526,66

35 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 111,000 0,73 81,03
36 91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 9,000 1,41 12,69
37 91571-2211 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000 2,84 25,56
38 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 111,000 0,14 15,54
39 91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 9,000 0,34 3,06
40 91571-9212 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000 0,57 5,13
41 91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 323,250 0,53 171,32
42 91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 129,000 0,16 20,64
43 91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 323,250 0,62 200,42
44 91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 454,000 6,40 2 905,60

45 91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 52,000 8,40 436,80
46 VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 45,320 28,00 1 268,96
47 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 52,000 3,06 159,12
48 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 7,000 9,04 63,28
49 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 56,000 1,44 80,64
50 97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 145,908 5,86 855,02
51 97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 145,908 0,46 67,12
52 97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 145,908 3,19 465,45

53 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 349,139 1,93 673,84
Celkom 40 046,09



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO02 - Úsek ul. Kupeckého

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 4 5 6 7 8 9

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 19 369,99
D2 0 - ZAKLADANIE 1 871,00

1 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 1 871,00 1 871,00
D3 1 - ZEMNE PRÁCE 2 213,98

2 11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 284,000 1,40 397,60
3 11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 284,000 2,97 843,48
4 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 69,000 1,86 128,34
5 12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 9,000 13,62 122,58
6 12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 43,500 1,22 53,07
7 12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 30,000 4,61 138,30
8 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 43,500 3,13 136,16
9 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 30,000 2,00 60,00

10 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 43,500 1,26 54,81
11 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 80,000 1,15 92,00
12 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 4,000 6,21 24,84
13 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 287,000 0,40 114,80
14 18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 80,000 0,60 48,00

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 7 611,94
15 56124-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm m2 245,000 7,27 1 781,15
16 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 245,000 4,19 1 026,55
17 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 27,500 5,65 155,38
18 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 120,000 0,45 54,00
19 57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 120,000 6,65 798,00
20 57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 120,000 9,35 1 122,00
21 59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 125,000 9,37 1 171,25
22 VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 128,750 7,41 954,04
23 VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 82,400 1,38 113,71
24 VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 30,900 3,51 108,46
25 VZ- 0001 Dopravná značka skupiny A, základná lemovaná kus 1,000 32,74 32,74
26 VZ- 0003 Dopravná značka skupiny B, základná lemovaná kus 2,000 32,74 65,48
27 VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 4,000 32,74 130,96
28 VZ- 0005 Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná kus 3,000 32,74 98,22

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 658,77
29 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 10,000 40,83 408,30
30 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 54,000 3,06 165,24

31 
91570-1111

Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 146,500 9,91 1 451,82

32 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 566,000 0,58 328,28
33 91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 582,000 1,11 646,02
34 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 566,000 0,12 67,92
35 91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 582,000 0,24 139,68
36 91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 146,500 0,44 64,46
37 91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 1 148,000 0,12 137,76
38 91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 146,500 0,31 45,42

39 
91656-1111

Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 80,000 6,40 512,00

40 91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000 8,40 252,00
41 VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 25,750 28,00 721,00
42 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 30,000 3,06 91,80
43 96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000 6,50 6,50
44 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 3,000 6,50 19,50
45 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000 6,50 6,50
46 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 69,000 1,92 132,48
47 97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 117,909 5,86 690,95
48 97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 117,909 0,46 54,24

49 
97913-1410

Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 117,909 3,57 420,94

50 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 153,346 1,93 295,96
D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV
D7 76 - KONŠTRUKCIE
D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 014,30

51 76799-5105 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg kg 161,000 6,30 1 014,30
Celkom 19 369,99



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO03 - Osvetlenie priechodu ul. Kupeckého

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková

Cena 

celkom

1 4 5 6 7 8 9

210-M A/ Montáž a dodávka materiálu 6 270,36
1 010006 RúrkaPVC O48mm m 10,000 4,85 48,50
2 810041 Kábel CYKY-O/ 2x1,52 m 25,000 1,08 27,00
3 810014 Kábel CYKY-J/ 4x102 m 72,000 4,34 312,48
4 100101 Ukončenie vodičov do 16mm2 ks 18,000 1,01 18,18
5 101154 Koncovka do 4x252 - vonkaj. ks 4,000 21,85 87,40
6 204012 Osvetľovací stožiar St260/60,v=6m,D=60mm, obojstr. žiarovozinkovaný ks 1,000 270,35 270,35
7 204103 Výložník jednoramenný V1T žiarovozink.,15 -D76/60mm ks 1,000 123,91 123,91
8 204201 Elektrovýzbroj GURO-EKM 1xE27-1 okruh., IP20/43 ks 3,000 45,29 135,87
9 220022 Drát FeZn O10mm m 14,000 2,71 37,94

10 220021 Pások FeZn 30/4mm m 40,000 2,27 90,80
11 220361 Zemniaca tyč ZT ks 4,000 33,14 132,56
12 220302 Svorka k zemniacej tyči SJ02 ks 8,000 4,36 34,88
13 220302 Svorka SP1 ks 3,000 3,63 10,89
14 220301 Svorka SR03 ks 8,000 5,06 40,48
15 950203 Vtiahnutie kábla do žľabu m 12,000 0,93 11,16
16 100141 Ukončenie kábla samozmrš. záklopkou ks 5,000 3,65 18,25
17 P Očíslovanie stožiarov VO ks 3,000 4,23 12,69
18 120131 Skrinka SPP2 C IV + držiaky ks 1,000 62,01 62,01
19 Oceľová chránička O42mm m 3,000 13,04 39,12
20 204103 Osvetl. stožiar St 260/76,v=6m,D=76mm,obojst.žiarovozink. ks 1,000 288,93 288,93
21 Osvetl. stožiar signalizačný, rúrový, výložníkový SRV, obojstranne 

žiarovozinkovaný
ks 1,000 570,30 570,30

22 Výložník VS-5, obojstranne žiarovozinkovaný ks 1,000 526,98 526,98
23 202013 Osvetl. teleso LED:Indal Luma Luma1, R8/147W,tr.II,IP66 ks 2,000 817,78 1 635,56
24 810053 Kábel CYKY-J/ 4x102, p.ul. + upevňovacie pásky m 10,000 5,11 51,10
25 040562 Prúdový spoj "C" lisovaný 16/702 ks 2,000 11,88 23,76
26 020653 Oceľonosná konštrukcia do 50 kg ks 2,000 43,37 86,74
27 P Demontáž exist. stožiara CSS ks 1,000 27,98 27,98
28 810041 Kábel CYKY-J/12x1,52 m 9,000 3,74 33,66
29 102001-1 Spojka SVCZ 12x1,52 Cu ks 1,000 62,24 62,24
30 102001 Spojka SVCZ 4x102 ks 1,000 67,45 67,45
31 HZS Vypracovanie prvej odbornej prehliadky a skúšky hod. 8,000 28,55 228,40
32 HZS Sprevádzanie el. tech. špecialistu hod. 3,000 35,70 107,10
33 HZS Kompletizačná činnosť dodávateľa hod. 32,000 12,85 411,20
34 P Geodetické zameranie kábla km 0,100 1 284,90 128,49
35 P Montáž a dodávka retroreflexných gombíkov typu Katamaran ks 8,000 63,25 506,00

460-M Zemné práce 2 046,20
1 50703 Vykopanie jamy pre osv. stožiar m3 1,800 32,87 59,17
2 80001 Betónový základ pre stožiar m3 2,000 44,55 89,10
3 200163 Vykopanie ryhy 35/80cm, tr.3 m 52,000 4,80 249,60
4 200683 Riadené pretláčanie pod cestu m 11,000 74,44 818,84
5 420372 Zhotovenie lôžka z piesku hr. 10cm m 52,000 1,22 63,44
7 510003 Rúrka O140mm ks 2,000 4,01 8,02
8 Mat. Betónová zmes m3 2,000 105,80 211,60
9 Mat. Piesok m3 2,500 21,16 52,90

10 Mat. Chránička FXKVR100 m 15,000 2,25 33,75
11 Mat. Chránička FXKVR63 m 11,000 1,20 13,20
12 560163 Zasypanie ryhy 35/80cm m 58,000 1,51 87,58
13 Mat. Platňa KPL 250 ks 52,000 1,66 86,32
14 490012 Výstražná fólia š.33cm m 52,000 0,70 36,40
15 30006 Zhutnenie zeminy po vrstvách m2 87,000 1,27 110,49
16 120061 Odvoz zeminy s naložením m3 2,400 25,02 60,05
17 P Priečna sonda ks 2,000 32,87 65,74

Celkom 8 316,56



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO04 - Úsek ul. Hasičská

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 4 5 6 7 8 9

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 94 575,77
D2 0 - ZAKLADANIE 3 196,95

1 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 1 388,00 1 388,00
2 VM- 0023 Lavička parková kus 3,000 251,85 755,55
3 VM- 0024 Smetný kôš kus 3,000 301,30 903,90
4 VM- 0042 Ochranný stĺpik kus 1,000 149,50 149,50

D3 1 - ZEMNE PRÁCE 28 820,11
5 11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 14,000 5,52 77,28
6 11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 14,000 17,16 240,24
7 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 14,000 4,80 67,20
8 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 13,000 1,86 24,18
9 12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 225,600 1,36 306,82

10 12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 694,600 1,22 847,41
11 12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 752,000 2,42 1 819,84
12 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 694,600 3,13 2 174,10
13 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 752,000 1,00 752,00
14 16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 50,000 6,37 318,50
15 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 694,600 1,26 875,20
16 17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 411,000 3,30 1 356,30
17 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 1 935,500 1,15 2 225,83
18 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 96,775 6,21 600,97
19 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 2 200,800 0,40 880,32
20 18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 1 935,500 0,60 1 161,30
21 18310-1221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine kus 50,000 29,90 1 495,00
22 18410-2114 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm kus 50,000 24,15 1 207,50
23 18420-2112 Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m kus 150,000 2,30 345,00
24 18585-1111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 50,000 27,60 1 380,00
25 082 113200 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné m3 50,000 2,30 115,00
26 103 715100 Substrát záhradnícky B 80 l bal. PE kus 50,000 4,03 201,50
27 605 150250 Hranolček SM 2 S76-100 L200-375 m3 2,400 358,80 861,12
28 VS- 004 Acer platanoides Cleveland, v.kmeňa 220cm, obvod 16-18cm kus 50,000 189,75 9 487,50

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 53 160,71
29 56712-3114 Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 2, hr. 15 cm m2 1 667,000 9,02 15 036,34
30 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 667,000 4,19 6 984,73
31 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 307,500 5,65 1 737,38
32 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 1 667,000 0,40 666,80
33 57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 1 667,000 6,65 11 085,55
34 57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 1 667,000 9,35 15 586,45
35 59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 5,000 14,88 74,40
36 VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 5,150 7,41 38,16
37 VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 1 240,120 1,38 1 711,37
38 VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 26,780 3,51 94,00
39 VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 2,000 43,20 86,40
40 VZ- 0005 Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná kus 1,000 59,13 59,13

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 398,00
41 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 3,000 55,97 167,91
42 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 13,500 5,50 74,25
43 91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 11,500 12,78 146,97

44 91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 11,500 0,59 6,79
45 91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 11,500 0,78 8,97
46 91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 1 204,000 6,40 7 705,60

47 91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 26,000 8,40 218,40
48 VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 2,060 28,00 57,68
49 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 18,000 3,06 55,08
50 96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000 6,50 6,50
51 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000 6,50 6,50
52 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 13,000 1,44 18,72
53 97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 14,875 11,71 174,19
54 97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 14,875 0,91 13,54
55 97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 14,875 4,60 68,43

56 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 1 714,013 0,39 668,47
Celkom 94 575,77



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO05 - Úsek ul. Fajgalská 1

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 4 5 6 7 8 9

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 59 324,98
D2 0 - ZAKLADANIE 3 393,35

1 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 1 667,20 1 667,20
2 VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 251,85 251,85
3 VM- 0024 Smetný kôš kus 1,000 301,30 301,30
4 VM- 0029 Stojan na bicykle kus 2,000 149,50 299,00
5 VM- 0046 Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000 874,00 874,00

D3 1 - ZEMNE PRÁCE 7 760,97
6 11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 4,000 2,80 11,20
7 11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 44,000 2,97 130,68
8 11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 23,500 5,52 129,72
9 11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 40,000 17,16 686,40

10 11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 6,000 28,92 173,52
11 11310-7141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 m2 40,000 2,57 102,80
12 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 17,500 4,80 84,00
13 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 26,000 1,86 48,36
14 12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 192,900 1,36 262,34
15 12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 337,100 1,22 411,26
16 12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 643,000 2,42 1 556,06
17 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 337,100 3,13 1 055,12
18 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 643,000 0,80 514,40
19 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 337,100 1,26 424,75
20 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 728,000 1,15 837,20
21 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 36,400 6,21 226,04
22 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 1 675,800 0,40 670,32
23 18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 728,000 0,60 436,80

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 37 019,39
24 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 1 427,000 3,17 4 523,59
25 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 427,000 4,19 5 979,13
26 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 191,500 5,65 1 081,98
27 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 1 427,000 0,40 570,80
28 57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 1 427,000 6,65 9 489,55
29 57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 1 427,000 9,35 13 342,45
30 58113-1115 Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm m2 10,000 30,80 308,00
31 VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 758,080 1,38 1 046,15
32 VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 30,900 3,51 108,46
33 VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 6,000 31,63 189,78
34 VZ- 0005 Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná kus 10,000 37,95 379,50

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 11 151,27
35 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 16,000 45,14 722,24
36 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 76,500 6,36 486,54
37 91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 55,000 11,78 647,90

38 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 232,000 0,72 167,04
39 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 232,000 0,16 37,12
40 91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 55,000 0,59 32,45
41 91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 232,000 0,17 39,44
42 91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 55,000 0,78 42,90
43 91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 736,000 6,40 4 710,40

44 91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000 8,40 252,00
45 VM- 0015 Dlažba zámková pre nevidiacich farebná m2 90,640 28,00 2 537,92
46 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 35,000 3,06 107,10
47 91973-5122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 10,000 6,46 64,60
48 96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000 6,50 6,50
49 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 3,000 6,50 19,50
50 96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000 6,50 6,50
51 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 26,000 1,92 49,92
52 97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 46,272 9,76 451,61
53 97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 46,272 0,91 42,11
54 97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 46,272 3,11 143,91

55 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 1 496,342 0,39 583,57
Celkom 59 324,98



ROZPOČET
Stavba: Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach

Objekt: SO06 - Úsek ul. Fajgalská 2

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ:  

Dátum: 13.3.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 4 5 6 7 8 9

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 212 835,45
D2 0 - ZAKLADANIE 7 029,95

1 0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000 2 002,00 2 002,00
2 VM- 0023 Lavička parková kus 1,000 251,85 251,85
3 VM- 0029 Stojan na bicykle kus 4,000 149,50 598,00
4 VM- 0042 Ochranný stĺpik kus 3,000 149,50 448,50
5 VM- 0043 Cyklistická zábrana kus 4,000 932,40 3 729,60

D3 1 - ZEMNE PRÁCE 25 400,66
6 11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 19,500 5,52 107,64
7 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 19,500 4,80 93,60
8 12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 1 062,450 1,36 1 444,93
9 12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 1 439,650 1,22 1 756,37

10 12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 3 541,500 1,82 6 445,53
11 16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 1 439,650 3,13 4 506,10
12 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 3 541,500 0,40 1 416,60
13 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 1 439,650 1,26 1 813,96
14 17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 36,000 3,30 118,80
15 18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 2 412,000 1,15 2 773,80
16 005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 120,600 6,21 748,93
17 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 6 818,000 0,40 2 727,20
18 18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 2 412,000 0,60 1 447,20

D4 5 - KOMUNIKÁCIE 150 606,48
19 56125-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm m2 325,000 9,30 3 022,50
20 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 5 460,000 3,17 17 308,20
21 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 5 785,000 4,19 24 239,15
22 56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 957,250 5,65 5 408,46
23 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 5 785,000 0,40 2 314,00
24 57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 5 785,000 6,65 38 470,25
25 57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 5 785,000 9,35 54 089,75
26 VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 3 835,720 1,38 5 293,29
27 VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 55,620 3,51 195,23
28 VZ- 0004 Dopravná značka skupiny C, základná lemovaná kus 6,000 37,95 227,70
29 VZ- 0005 Dopravná značka skupiny IP, základná lemovaná kus 1,000 37,95 37,95

D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 29 798,36
30 91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 7,000 62,26 435,82
31 404 459600 Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 31,500 4,93 155,30
32 91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 1 919,000 0,73 1 400,87
33 91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 1 919,000 0,07 134,33
34 91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 1 919,000 0,12 230,28

35 
91656-1111

Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 3 724,000 6,40 23 833,60

36 91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 105,000 8,40 882,00
37 VM- 0017 Krajník cestný 100x10x20 kus 52,530 4,03 211,70
38 91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 39,000 3,06 119,34
39 97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 13,280 11,71 155,51
40 97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 13,280 0,91 12,08

41 
97913-1410

Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 13,280 4,00 53,12

42 99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 5 575,422 0,39 2 174,41
D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 223,31
D7 76 - KONŠTRUKCIE
D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 223,31

43 76791-1130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m m 33,000 33,70 1 112,10
44 76791-1812 Demontáž oplotenia z drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m m 33,000 3,37 111,21

Celkom 214 058,76



Harmonogram stavby "Pezinok Limbach - vybudovanie cyklochodníka"

Popis MJ Množstvo

  SO01 Úsek ul.Holubyho
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

      D2 0 - ZAKLADANIE

        0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000

VM- 0023     Lavička parková kus 1,000

VM- 0024     Smetný kôš kus 1,000

VM- 0029     Stojan na bicykle kus 2,000

VM- 0046     Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000

      D3 1 - ZEMNE PRÁCE

        11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 363,000

        11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 363,000

        11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 56,000

        12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 38,100

        12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 224,500

        12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 127,000

        16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 224,500

        16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 127,000

        16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 224,500

        18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 490,000

        18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 761,400

        18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 490,000

      D4 5 - KOMUNIKÁCIE

        56124-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm m2 594,000

        56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 594,000

        56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 126,500

        57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 345,000

        57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 345,000

        57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 345,000

        59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 249,000

      D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

        91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 21,000

        91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 323,250

        91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 111,000

        91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 9,000

        91571-2211 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000

        91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 111,000

        91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 9,000

        91571-9212 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 50 cm m 9,000

        91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 323,250

        91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 129,000

        91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 323,250

        91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 454,000

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac



Popis MJ Množstvo

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac

        91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 52,000

        91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 52,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 7,000

        97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 56,000

        97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 145,908

        97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 145,908

        97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 145,908

        99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 349,139

  SO02 Úsek ul. Kupeckého
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

      D2 0 - ZAKLADANIE

        0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000

      D3 1 - ZEMNE PRÁCE

        11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 284,000

        11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 284,000

        11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 69,000

        12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 9,000

        12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 43,500

        12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 30,000

        16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 43,500

        16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 30,000

        16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 43,500

        18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 80,000

        005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 4,000

        18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 287,000

        18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 80,000

      D4 5 - KOMUNIKÁCIE

        56124-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 120 mm m2 245,000

        56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 245,000

        56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 27,500

        57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 120,000

        57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 120,000

        57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 120,000

        59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 125,000

      D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

        91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 10,000

        91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 146,500

        91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 566,000

        91571-2111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 582,000

        91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 566,000

        91571-9211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 582,000

        91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 146,500

        91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 1 148,000

        91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 146,500

        91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 80,000



Popis MJ Množstvo

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac

        91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000

        91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 30,000

        96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 3,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000

        97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 69,000

        97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 117,909

        97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 117,909

        97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 117,909

        99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 153,346

      D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

        76799-5105 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg kg 161,000

  SO03 Osvetlenie priechodu, ul. Kupeckého
    210-M A/ Montáž a dodávka materiálu

    460-M Zemné práce

  SO04 Úsek ul. Hasičská
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

      D2 0 - ZAKLADANIE

        0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000

VM- 0023     Lavička parková kus 3,000

VM- 0024     Smetný kôš kus 3,000

VM- 0042     Ochranný stĺpik kus 1,000

      D3 1 - ZEMNE PRÁCE

        11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 14,000

        11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 14,000

        11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 14,000

        11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 13,000

        12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 225,600

        12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 694,600

        12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 752,000

        16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 694,600

        16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 752,000

        16710-1101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 50,000

        16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 694,600

        17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 411,000

        18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 1 935,500

        005 724000 Zmes trávna parková sídlisková kg 96,775

        18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 2 200,800

        18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 1 935,500

        18310-1221 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine kus 50,000

        18410-2114 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm kus 50,000

        18420-2112 Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m kus 150,000

        18585-1111 Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km m3 50,000

      D4 5 - KOMUNIKÁCIE

        56712-3114 Podklad z kameniva spevneného cementom KZC 2, hr. 15 cm m2 1 667,000



Popis MJ Množstvo

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac

        56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 667,000

        56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 307,500

        57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 1 667,000

        57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 1 667,000

        57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 1 667,000

        59621-1112 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2 m2 5,000

        VM- 0011 Dlažba zámková DL60 farebná m2 5,150

        VM- 0008 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 1 240,120

        VM- 0009 Obrubník cestný 100x15x26 kus 26,780

      D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

        91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 3,000

        91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 11,500

        91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 11,500

        91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 11,500

        91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 1 204,000

        91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 26,000

        91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 18,000

        96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000

        97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 13,000

        97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 14,875

        97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 14,875

        97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 14,875

        99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 1 714,013

  SO05 Úsek ul. Fajgalská 1
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

      D2 0 - ZAKLADANIE

        0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000

VM- 0023     Lavička parková kus 1,000

VM- 0024     Smetný kôš kus 1,000

VM- 0029     Stojan na bicykle kus 2,000

VM- 0046     Stojan na bicykle s pumpou kus 1,000

      D3 1 - ZEMNE PRÁCE

        11310-6121 Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic m2 4,000

        11310-7112 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2 m2 44,000

        11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 23,500

        11310-7131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 m2 40,000

        11310-7132 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 6,000

        11310-7141 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 m2 40,000

        11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 17,500

        11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 26,000

        12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 192,900

        12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 337,100

        12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 643,000

        16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 337,100

        16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 643,000



Popis MJ Množstvo

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac

        16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 337,100

        18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 728,000

        18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 1 675,800

        18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 728,000

      D4 5 - KOMUNIKÁCIE

        56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 1 427,000

        56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 1 427,000

        56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 191,500

        57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 1 427,000

        57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 1 427,000

        57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 1 427,000

        58113-1115 Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm m2 10,000

      D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

        91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 16,000

        91570-1111 Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy m2 55,000

        91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 232,000

        91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 232,000

        91572-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 55,000

        91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 232,000

        91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 55,000

        91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 736,000

        91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 30,000

        91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 35,000

        91973-5122 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 10,000

        96600-6113 Odstránenie značiek zaklinovaných v zemi kameňmi, odrazníky kus 1,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 3,000

        96600-6132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 1,000

        97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov m 26,000

        97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 46,272

        97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 46,272

        97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 46,272

        99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 1 496,342

  SO06 Úsek ul. Fajgalská 2
    D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

      D2 0 - ZAKLADANIE

        0001 - Vedľajšie rozpočtové náklady ks 1,000

VM- 0023     Lavička parková kus 1,000

VM- 0029     Stojan na bicykle kus 4,000

VM- 0042     Ochranný stĺpik kus 3,000

VM- 0043     Cyklistická zábrana kus 4,000

      D3 1 - ZEMNE PRÁCE

        11310-7113 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2 m2 19,500

        11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2 m2 19,500



Popis MJ Množstvo

2.mesiac 3.mesiac1.mesiac 4.mesiac 5.mesiac 6.mesiac

        12000-1101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 1 062,450

        12210-1402 Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 nad 100 do 1 000 m3 m3 1 439,650

        12220-2202 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 3 541,500

        16230-1102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 1 439,650

        16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 3 541,500

        16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 1 439,650

        17110-1111 Násypy zhut. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne m3 36,000

        18040-2111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 2 412,000

        18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 6 818,000

        18130-1103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 2 412,000

      D4 5 - KOMUNIKÁCIE

        56125-2211 Podklad zo zeminy nakup. stab. cem. S1 sprac. v mieš. centre hr. 150 mm m2 325,000

        56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm m2 5 460,000

        56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 5 785,000

        56990-3311 Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3 957,250

        57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 m2 5 785,000

        57713-3211 Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 40 mm, š. do 3 m m2 5 785,000

        57715-5212 Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m2 5 785,000

      D5 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

        91400-1111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 7,000

        91571-1111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 1 919,000

        91571-9111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 1 919,000

        91579-1111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 1 919,000

        91656-1111 Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou m 3 724,000

        91786-2111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 105,000

        91973-5112 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm m 39,000

        97908-4216 Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km t 13,280

        97908-4219 Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km t 13,280

        97913-1410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad t 13,280

        99822-5111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 5 575,422

    D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV

      D8 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

        76791-1130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m m 33,000

        76791-1812 Demontáž oplotenia z drôteného pletiva so štvorcovými okami výšky do 2,0 m m 33,000

V Bratislave, dňa 13.03.2018

Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:

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

Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh

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

Ing. Karol Bohunický, výrobno-obchodný riaditeľ
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