
Objednávate!": 
Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SIC: 
Zapísaný 

Dodatok č. 2 

k ZMLUVE O DIELO č. 2017/2300/3529 
uzatvorenej dňa 31.01.2019 

medzi 
zmluvnými stranami 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava štátny 
podnik 
Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156752 
2020480198 
SK 2020480198 
Tatra banka, a. s. 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 32/8 

(ďalej len „Objednávate!"'» 

a 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ 
Zapísaný: 

Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, ČR 
akciová spoločnost" 
Ing. František Kočí, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Heran, člen predstavenstva 
00 014915 
CZ0014915 
v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.:758 

Oprávnený podnikat" v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 
31 792 693 
2020253301 
SK 2020253301 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č.: 
679/B 

(ďalej len „Zhotovitel"' a spolu s Objednávateľom ďalej len „Strany") 
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Preambula 

Strany uzatvorili dňa 31 .01.2019 Zmluvu o dielo č. 2017/2300/3529 v znení Dodatku č. 1 
zo dňa 25.6.2019 (ďalej len „Zmluva o Dielo"), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok 
Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve o Dielo vypracovat" projektovú dokumentáciu, 
zabezpečiť inžiniersku činnosť' a zhotoviť' stavbu s názvom: ,,Inovácia a modernizácia 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele 

Gabčíkovo" (ďalej len „ Dielo") a na druhej strane záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za 
vyprojektovanie, inžiniersku činnosť, vyhotoven ie a dokončenie Diela zmluvnú cenu Diela v lehotách a 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o Dielo. 

Počas realizácie predmetu zmluvy z organizačných dôvodov došlo na strane Zhotoviteľa ako aj 
Objednávateľa k zmene v údajoch štatutárnych orgánov. Zmena údajov je uvedená v záhlaví tohto 
Dodatku. Táto zmena Zmluvy je nepodstatnou zmenou zmluvy v súlade s§ 18 ods. 1 písm. e) ZVO. 

Strany sa v súlade s bodom č. 10 článku II Zmluvy o Dielo a podčlánkom č. 6.9 Osobitných 
zmluvných podmienok .FIDIC" - žitá kniha" k Zmluve o Dielo (ďal ej len „Osobitné zmluvné 
podmienky"), bodom č. 16 článku II. Zmluvy o dielo a v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávani") dohodli na skutočnostiach, ktoré predstavujú 
zmenu Zmluvy o Dielo, v dôsledku čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo (ďalej len 

,,Dodatok č. 2"), v nasledovnom znení: 

Článok 1. 
Predmet Dodatku č. 2 

1. Zhotoviteľ sa v článku II. bode 1 O. Zmluvy o Dielo zaviazal vyhotoviť a dokončiť Dielo 
prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa 
ust. § 34 Zákona o verejnom obstarávanr. Strany sa zároveň dohodli, že pri zmene kľúčových 
odborníkov budú aplikovať postup podľa podčlánku 6.9 Osobitných zmluvných podmienok. 

2. Strany sa v článku II. bode 10. Zmluvy o Dielo dohodli, že ak nebude možné Dielo vyhotoviť 
a dokončiť prostredníctvom pôvodne odsúhlasených kľúčových odborníkov, je Zhotoviteľ 
povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb sp[ ňajúcich totožné podmienky 

týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčových odborníkov na stavbe. 
3. Zhotoviteľ listom č. 841 zo dňa 15.10.2020 požiadal Objednávateľa v zmysle podčlánku 6. 9 

Osobitných zmluvných podmienok o udelenie súhlasu so zmenou kľúčových odborníkov č. 6 
a 7, a pracovníka zodpovedného za kvalitu stavby. Prílohou žiadosti Zhotoviteľa boli aj doklady 
preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti nových kľúčových 

odborníkov. 
4. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č . 2 potvrdzuje, že Zhotoviteľov i udelil súhlas na zmenu 

kľúčových odborníkov č. 6 a 7, a pracovníka zodpovedného za kvalitu stavby v zmysle 
podčlánku 6.9 Osobitných zmluvných podmienok. 

5. S ohľadom na vyššie uvedené Strany týmto Dodatkom č. 2 potvrdzujú zmenu kľúčových 
odborníkov č. 6 á 7, a pracovníka zodpovedného za kvalitu stavby nasledovne: 

kľúčového odborníka č. 6 - doterajšieho medzinárodného alebo európskeho zváračského 
inžiniera nahrádza 
kľúčového odborníka č . 7-1 - doterajšiu osobu spôsobilú pre vykonávanie skúšok -II 

nahrádza 
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kľúčového odborníka č. 7-2 - dotera"šiu osobu s ôsobilú pre vykonávanie skúšok - II 
nahrádza 

kľúčového odborníka č . 7 bilú pre vykonávanie skúšok-· . . . . .. . . . . 
a hrádza 

pracov~a kvalitu s~u zodpovednú za kvalitu 
stavby-nahrádza-

6. S ohľadom na skutočnosť, že údaje o kľúčových odborníkoch sú i súčasťou prílohy č. 3 
k Zmluve o dielo, nahrádzajú sa údaje v pôvodnej prílohe č. 3 k Zmluve o dielo údajmi 
a príslušnými dokladmi, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2, o nových kľúčových 
odborníkoch č. 6 a 7 a pracovníka zodpovedného za kvalitu stavby. V dôsledku uvedeného sa 
mení príloha č. 3 Zmluvy o dielo zoznam kľúčových odborníkov na stavbe, ktorá sa týmto 
Dodatkom č. 2 rušl a nahrádza sa novou Prílohou č. 3 k Zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 2 
k tomuto Dodatku č. 2. 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť' dňom jeho podpísania oboma Stranami a účinnosť' 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 4 7a ods.1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v slovenskom jazyku v 5 rovnopisoch s platnosťou 
originálu, pričom 3 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

V Bratislave dňa .1 !. .{(. ~ 2o 

Za objedn ' 

Ing. Vladimír Kollár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

v Prahe dňa: .. . o.L~.n- 2020 

Za zhotoviteľa: 

Prílohy: ----
1 - Doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti nových kľúčových 

odborníkov 
2 - Príloha č. 3 k Zmluve o dielo zoznam kľúčových odborníkov na stavbe 
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CERTIFIKAČNÝ ORGÁN OSÔB NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA ŽELEZNÍC 
CERTIFICA TION BODY OF NON,DESTRUCT/VE TEST/NC PERSONNEL 

pRi VÝSKUMNOM A VÝVOJOVOM ÚSTAVE ŽELEZNÍC 
NOBELOVA 50, 8"56 01 BRATISLAVA 
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EUROPSKA FEDERACIA PRE , , 
ZV ARANIE, SPAJANIE A REZANIE 

Personálna certifikačná schéma 

PRÍLOHA 

1. Rozsah 

Týmto potvrdzujeme, že 

Meno: 

· Dátum narodenia: 

Certifikát č.: 

Dátum vydania: 

Dátum platnosti: 

poskytol dôkaz ANB, ktorý svedčí o tom, že jeho/jej rámec skúseností zahŕňa nasledujúce 
výrobky/materiály/procesy: 

T 'robku 

železničné vozidlá, veľké 
skladovacie nádoby, malé 
skladovacie nádoby, strojné 
zariadenia, automobily, mosty 
žeriavy a mechanické 
manipulačné zariadenia, stavebné 
a obslužné zariadenia, veľké 
tlakové nádoby, kotly, malé 
tlakové nádoby, tlakové 
zariadenia, zariadenia pre 
domácnosť, prepravné potrubia, 
priemyselné potrubia, oceľové 
konštrukcie 

Materiál 

C (-Mn) ocele, normalizačne 
spracované a TM ocele, 
Cr-Mo (-Ni) ocele, feritické 
martenzitické, austenitické, 
duplexné a vysokoniklové ocele, 
Al zliatiny, Ni zliatiny, zliatiny 
titánu a zirkónu 

Proces 

zváranie plameňom, 
ručné oblúkové zváranie, 
MIG/MAG, TIG, 
plazma, zváranie pod 
tavivom, zváranie 
elektrónovým lúčom, 
laser, odporové zváranie, 
výstupkové zváranie 



Meno: 

EURÓPSKA FEDERÁCIA 
PRE , , 

ZVARANIE, SPAJANIE A REZANIE 

Po splnení požiadaviek na kvalifikáciu a pracovné skúsenosti 
podľa dokumentu EWF 650 - časť 1 ku spokojnosti 

Správnej rady Autorizovaného 
národného orgánu 

Dátum narodenia: 

sa týmto udeľuje titul 

CERTIFIKOVANÝ EURÓPSKY ZVÁRAČSKÝ INŽINIER 

Dátum certifikácie: 

Dátum platnosti: 

Osoba poverená Správnou radou ANB 

Výskumný ústav zváračský 
Priemyselný inštitút SR, Slovensko 

Certifikát č.: 

Vedúci ANB 

Rozsah praxe certifikovanej osoby je uvedený v prílohe, ktorá tvori dodatok tohto certifikátu. 
Prečitajte si prosim poznámky na druhej strane. 



EUROPEAN FEDERATION 
FOR 

WELDING, JOINING AND CUTTING 

Personnel Certification Scheme 

SCHEDULE 

1. Scope 

111is is to confirm that 

Name: 

Date of birth: 

Certificate N°: 

Date ofissue: 

Expiry Date: 

Has provided evidence to the ANB to indicate that his/her scope of experience includes the 
following products/materiaJs/processes: 

Product Type 

railroad vehicles, large 
storage vessels, small 
storage vessels, machine 
equipment, cars, bridges, 
cranes, mechanical and 
manipulation equipment, 
building and operating 
equipment, large pressure 
vessels, boilers, small 
pressure vessels, pressure 
equipment, household 
equipment, transition 
pipelines, industria! 
pipelines, steel structures 

Materials 

C (-Mn) steels, 
normalizing treatment and 
TM steels, Cr-Mo (-Ni) 
steels, foritic, martensitic, 
austenitic, duplex and bigh 
nickel steels, Al al!oys, Ni 
alloys, titanium and zircon 
steeJs 

Processes 

oxy-acetylene welding, 
manual metal are welding, 
MIG/MAG, TIG, plasma, 
submerged are welding, 
laser, electron beam 
weJding, resistance 
welding, projection welding 



EUROPEAN FEDERATION 
FOR 

WELDING, JOINING AND CUTTING 

Having met the qualification and job experience 
requirements of Document EWF 650 - Part 1 to the 

satisfaction oť the Governing Board of the Authorised 
National Body 

Name: 

Date of birth : 

is hereby awarded the title of 

CERTIFIED EUROPEAN WELDING ENGINEER 

Ce1tification Date: Ce1tificate N°: 

Expiry Date: 

Výskumný ústav zváračský 
Priemyselný inštitút SR, Slovakia 

The scope of experience of the certified person is .f!ive11 in Section I ofrhe Schedule accompanying this certificate. 

Please read 1he notes over/e,if. 
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EURÓPSKA FE.DERÁClA.PRE 
·zv ÁRANIE,. SPÁJANIE A REZANIE 

PRÍL OHA 

Odkaz~ Dátum: 

1. Rozsah· (ýYplnf ANB) 

Týmto potvrdzujeme, že 

poskytol dôkaz.; ANB, kiorý svedči o tom, že jehof.jej rám.ec skóseno.sH zahfl)a nasledlljúce 
VýrobkyJmatetlály(pro.Ci:S)'j 

Výrobky 

železnične- vozidlá 
veľke skladavaéie nádoby 

· maJ~ťll~l.adoYocie. nd.doby 
:st:tojn.é· zari'.adenia 
autómobiJy 
,nos(y 
·žeriavy a· mechanické manipulačné 
v;ufadenia 
staveb:né,a· t>bsJUž.né zariadenia 
veľké· tf ak.ové· nárloby 
·ktitLt 
malé:·tla.k(')Vé ilAdoby 
ťlakov~1.ariadenf a 
zaríad.enia. pre domácnosť 
pr~pravné potrtibia 
piléniys-elné potrubia 
•oecl.'ové kon:štrukde 

Materiály 

C (·Mti) ocele 
noMruJzačt'le spracované a 
TM occl~ 
Cr-Mo{-Ni) ocele 
ferítické~ marten.zitícké, 
áustenitické~ duplexné a 
vysokoniklové ocele· 
Al zHatiny 
Ní zliatiny 
:,Jiu.tiny titanu a zirkónu 

Procesy 

1 !,;,, ., ll' "' p amenove zvarru11e 
ručné oblakové zváranie 
.MIG!MAG 
TIG 
plazma 
zváranie poď tavivom. 
.zváranie elektrónovým lúčom. 
J.aser 
odpoľové zváranie 
vfstupkóvé ·zv.ätaní~ 
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EUROPSKA FEDERACIA 
PRE 

Z. VARA' . . 'Nm·· SPA" JANIE· A. R' .·E,z: ' '"·NIE·.·, ·. . : . . : ' . · .· . ď .. ' : . . ·. ·, ď ';é"I; ·- ·: ,· . 

Po splnení p~žia:dav1ek na kvalifikáciu a prácovné skťisénpsti 
·podľa dó1"Umentu l~WF 416 - 'časť 7 ku ·spo.kojrtesti. 

S.prá\nej.fady Atnorizovaného 11arodnél10 orgánu 

CERTIFIKOVANÝ EURÓPSKY ZVÁRAČSKÝ INŽINIER 

Dát1m1·certifikácie.: Certifikát č .. : 

Dátum plamostl : 

Názov ANB a krajlna.: Výskumný ústav .zvá.račský - Priemyselný inštitut SR> Slo\lensko 

.Zam~gtnévat.illa .mnJO mn1'1i"t$ť J\C1rYtdW·illltnn1kh1 na ptáeu d~lteľi.i cer1.i0kiro iýin. :1-e'.\').'J)lnla .Pl'llohu. ktorá tv.orl .dr>tfätok tolltl> 
certifilé.ä111 •. PtečitaJ1;: si pros.lm po.m.ômky .na druhej -strane, 

Úča.s.tnld,, .lo:rajiuy ~w „ 
kll.l:ósko, 6ilt1i~v. ll,Q}QU tt,l·let~~i·in.l. B11H1rus.ko, Owrv!llsko. Ci:~ká rcpul>Hk~. J;>inskél, F_imkO, f'r~nnrr.~o,.Né.t1iei.1:o, lltfäd'llr$k:O.. .ii.1ap_4;}ľ,lr.i. 

1,iltlliuko. Luxembursko. Hohuisd!rlčll: N,~rd,ô. ľ'oM::o, l'Oltt~ld:o. R1.1111un.<:lén. Rtul:o. Srb:slfil.-Sl1wtrtdtô republikEI. Slmti11-.1.:o. ~1mielsl:o., .. Sv&1slá1, 
!;'l,11J.či11TSko, Ukrajina ~pojcaó ktllfovsMl 



EUROPEAN FEDERATION FOR 
'WELDING, J)OINJNG AND-CUTTING 

8.CHEDULE 

} .. · 8Cól)éť ( tá bt "!,'átru,f-eted by tlie ANB J. 

· This is. to conärm tbat 

Has provided evidénc:e: to tll0 ÁNB to indic:at~ tli.al' his/h.er scope of .expedeoce indudes 
· tne following :P.roducr&'mäteti'als/ptóeesses; 

Products/Services Materials P.rocesses 

railt'.~.ad.-vefikil ~s O {~Mn) st~els o~y-ttcetylene, welding 
· Jfu'.ge stot~ge -ve1sels normalizit1g tťeatment and 111.rumal metal .äté ·weldin_g 
smalt sto~ge v~sels TMsteels MJG/MAO 
ú.lachin@.e-q:uipment- Cr~Mo {-Ni) steels TIO 
~ -s·. . feritlcľ ni.nrtenzític~ lasma p , ... 
bndgtrn -'austenitio. duplex. and higb St.ibine.ried arc·weldióg 
tranes • nick~I steels la.ser 
niefil1a.nieru and -Alalloys électron bean1 welding 
· 1nm1ip~laťion-equipn1ent Ni alloys resistan1.1e-welding 
buildfng and ~perating titanium and zi.rco.n alloys proječtio11 \.vetding 
eqiii.pnient 
1aj'.ge ·:prC$SU~ vcss.els 
hojfo:rs 
:.mail pr:esslíre, ve~sefa 
pr~as:ut\l. .. equ[pmortt 
ixous~b0Ld-eqt1ipment 
. tr.ansitfä:rrpipellnes 
· indus.tr.ial pipelines 
steel str-uctures: 



EUROPEAN FEDERATION 
FOR 

WELDING, JO:INING AND CUTTING 

Hav.ing met the qualffication and job e.xperierice :requirenrents oť 
llWF'Document416~ Part 7 to· the· sati i;fäction of the 
Govct.ning· Board of thc Autbo:ti.scd Nationat Body 

is hereby awatde.d the ritle· of 

CERTIFIED 'EUROPEANWELDING E·NGJNEER 

Cenlflcatlon Dn.re: 

Expiry 'Date; 

ANB mm1e.· and count.ry: 

Centflcare No: 

Výskmn.ný :ťli;tav zváračský „ Pdemy~e11lý. lnšťitľlt s~ Slovru1sko· 
1.f!elding Research Jnslitute - Jndus-triál Jn.s11ture of SR; $lqw1k.fp· 

E:mpliJJ~FS /1m,11·rhe .,pp1Jr.ttmi'l)•'fi> u,1if{ň11 aur11orlsmíes,11tJ w,:,r1t ťif1h~ c1trl{fta1t& holttt1· '/fý oompf~tirtg t!te Sth.ittulel ttc-com1xú1yfng 
ílri.r ľltrl{li.tatt: • .'Ple~ 1wul l fle .1wM.~ owtrleaf 

l\Wf P.VITTť.m.\tlNG-l'Ot'JN1'1llf,.~ 
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EUROPEAN FEDERATION 
FOR 

WELDING, JOINING AND CUTTING 

Having met the qualification and job experience 
requirements ofDocument EWF 650 - Part 1 to the 

satisfaction of the Governing Board of the 
Authorised N ational Body 

is bereby awarded the title of 

CERTIFIED EUROPEAN WELDING ENGINEER 

Certification Date: Certi:ficate N°: 

Expiry Date: 

EWF Authorised National Body: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Slovensko 
Weldíng Research lnstitute - Industria! Instítute o/SR, Slovakia 

The scope ofexperience of the certified person is given in Section 1 of the Schedule accompanying this certíficate. 

Please reczd the notes overleaf 



EUROPEAN FEDERATION 
FOR 

WELDING, JOINING AND CUTTING 

Personnel Certification Scheme 

1. Scope 

This is to confirm that 

Name: 

Date of Birth: 

Certificate N° 

Date of Issue: 

Expiry Date: 

SCHEDULE 

Has provided evidence to the ANB to indicate that his/her scope of experience includes the fo llowing 
products/materials/processes: 

Product Type 

railway vehicles, large storage 
vessels, small storage vessels, 
machinery, automotive, 
bridges, cranes and 
mec.hanical manipulation 
equipment, building and 
servicing equipment, Jarge 
pressure vessels, boilers, small 
pressure vessels, pressure 
equipment, household 
equipment, transition 
pipelines, industria! pipelines, 
sh.i_p build ing, steel structures 

Materials 

C (-Mn) steels, normalizing 
treatment and TM steels, 
Cr-Mo (-Ni) steels, fine 
grained steels, feritic, 
martensjtic, austenitic, duplex 
and high nickel steels, 
aluminum alloys, copper 
alloys, nickel alloys; titanium 
and zirconium alloys 

Processes 

111, 114, 31, 131, 135, 136, 
138, 141, 142, 143, 145, 15, 
121, 12~ 5, 52,2,91,?i 8 



Preli/ad cerli!lálu 

EURÓPSKA FEDERÁCIA 
PRE , , 

ZV ARANIE, SP AJANIE A REZANIE 

Po splnení požiadaviek na kvalifikáciu a pracovné skúsenosti 
podl'a dokumentu EWF 650 - čast' 1 

ku spokojnosti Správnej rady 
Autorizovaného národného orgánu 

sa týmto udeľuje titul 

CERTIFIKOVANÝ EURÓPSKY 'ZVÁRAČSKÝ INŽINIER 

Dátum certifikácie: 

Dátum platnosti : 

Osoba poverená Správnou radou ANB VedúciANB 

EWF Autorizovaný národný orgán: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Slovensko 

Rozsah praxe certif"1kovanej osoby je uvedený v prilohe, ktorá tvoň dodatok tohto ce.rtif1kátu. 
Precitajte sl proslm poznámky na druhej strane. 

PREKLAD NENAHRÁDZA CERTIFIKÁT 



Prel/ad pr1lohg 
, , 

EUROPSKA FEDERACIA 
PRE , , 

ZVARANIE, SP AJANIE A REZANIE 

Personálna certifikačná schéma 

PRÍLOHA 

1. Rozsah 

Týmto potvrdzujeme, že 
).: ~ 

Meno: 

Dátum narodenia 

Číslo. certifikátu: 

Dátum vydania: 

Dátum pli:i,t.nosti: 

poskytol dôkaz ANB, ktorý svedčí o tom, že jeho/jej rámec skúseností zahfňanasledujúce výrobky/materi.ály/procesy: 

Typ výrobku 

železničné vozidlá, veľké 
skladovacie nádoby, malé 
skladovacie nádoby, s.trojné 
zariadenia, automobily, mosty, 
žeriavy a.mechanické manipulačné 
zariadel).ia, stavebné a obslužné 
zariadenia, veľké t lakové nádoby, 
kotly, malé tlakové nádoby, 
tlakové zariadenia) zariadenia pre 
domácnosť, prepravné potrubia, 
priemyselné potrubia, lodiarstvo, 
oceľové konštrukcie 

Materiály 

C (-Mn) ocele, normalizačne 
spracovane a 1M ocele, Cr-Mo 
(-Ni) ocele, jemnozrn.ué ocele, 
feritické, martenzitícké, 
austenitické, duplex.né a 
vysokoniklové ocele, hliníkové 
zliatiny, zliatiny medi, niklové 
zliatiny; zliatiny titánu a zirkónu . 

Procesy 

111, 114,31, 131, 135, 136, 138, 
141, 142, 143, 145, 15, 121, 125, 
5, 52, 2, 91, 78, 8 
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Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom, 
skladajúca sa z jednej strany. Ide o listinu úplnú, neboli na nej vykonané žiadne 
zmeny, doplnky, vsuvky, ani žiadne opravy nezhôd s predloženou listinou. 

V Seredi dňa 23. aprlla 2020 

Upozornenie( 
Notár vykonaním tohoto úkonu 

neosvedčuje pravdivosť skutočnosti 
uvádzaných v listine 

(§§ 67 ods. 3, 58 ods. 4 Zák.č. 323/1992Zb.) 

notársky kandidát poverený 
notárom JUDr. Michalom lrsákom 





VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Inovácia a moderni:záci pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 

ČASŤ 
2.10 

VZOROVÉ TLAČIVO 

PRÍLOHY Č. 3 K ZMLUVE O 

DIELO 

PRÍLOHAČ. 3 

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV NA STAVBE 

Zhotoviteľ uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových odborníkoch, ktorí budú 
pracovať na stavbe. 

Pracovná funkcia / 

Meno 

Projektový manažér (riaditeľ 
stavby) - Predstaviteľ 

Zhotoviteľa 

K0_1 

Hlavný inžinier projektu 
(autorizovaný stavebný 

inžinier - A2) 

Vzdelanie 

• « " 
71 

Významné stavby, za ktoré bol Ge) 
zodpovedný (Projekt/Hodnota v € bez 

DPH 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Inovácia a modernizácie 

Autorizovaný stavebný 
inžinier - 13 

- Inžinier pre statiku 
stavieb 

K0_4 

Koordinátor dokumentácie 

Hlavný stavbyvedúci 

pre inžinierske stavby -
vodohospodárske 
stavby (zástupca 
riaditeľa stavby) 

K0_2 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

" o ~ 
71 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNII, 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Inovácia a modernizácia 

Stavbyvedúci inžinierske 
stavby

vodohospodárske stavby 

K0_3 

Medzinárodný alebo 
európsky zváračský inžinier 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

-VT 

K0_7-1 

pre zvýšenie bezpečností a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 



VODOHOSPODÁRSKA V'(STAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Inovácia a modernizácia 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

• PT 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Q i} & 

71 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2. 824 04 Bratislava 

Inovácia a modernizácia 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

• UT 

Pracovník zodpovedný za 
kvalitu stavby 

pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

71 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Braíislava 

Inovácia a modernizáci re zvýšenie bezpečnosii a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčikovo 

V Prahe dňa ..... . 0.4 ... -.11:.2020 

. . 
Ing. František Koči 
predseda predstavenstva 
Metrostav a.s. 

I> c „ 
71 

člen predstavenstva 
Metrostav a.s. 




