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Čiastková zmluva č. 89/6131/2021  
(ďalej len „čiastková zmluva“) 

 

uzatvorená v zmysle Rámcovej dohody časť II. č. 1259/6131/2020 v súlade ust. §536 a nasl. Zákona 

č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  a ust. §83 od. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 na predmet dohody: “Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC“ 

Časť II. 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

OBJEDNÁVATEĽ  : Slovenská správa ciest 
Sídlo  : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán :  JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., 

   generálna riaditeľka SSC 

Osoby oprávnené rokovať: 

vo veciach zmluvných  : Mgr. Ivan Lantaj, riaditeľ sekcie vnútornej správy úseku   

vnútorného riadenia 

vo veciach technických   : Ing. Ivan Rybárik, riaditeľ úseku investície a riadenia 

projektov 

Názov banky : Štátna pokladnica 

IBAN   : XXXXXX XXXXXXXX  

SWIFT   : XXXXXX XXXXXX 

Číslo účtu   : XXXXXXXXXXX  

IČO : 00 33 28 

DIČ : 2021067785 

Telefón     : 0911 852 910 

Právna forma   :  rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny 

nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-

95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo 

dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo 

dňa 11.5.2006, zmenená MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 

zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 

zodňa24.októbra  2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím 

MDVRR SR č. 24/2016  zo dňa 22. marca 2016. 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

ZHOTOVITEĽ : Združenie Stred EUROVIA – DOPRASTAV 

 Vedúci člen združenia:                                  EUROVIA SK, a.s. 

    Osloboditeľov 66, 040 17  Košice 

Štatutárny orgán                                      : Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva 

                                                                     Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. 

                                                                     Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. 

Právna forma                                            : akciová spoločnosť 

Zapísaný v  : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,                                 

                                                                     odd. Sa, vložka č. 248/V 

IČO : 31 651 518 

IČ DPH :  SK2020490274 

Osoby oprávnené na rokovanie 

vo veciach zmluvných :  XXXXXX – riaditeľ závodu Stred 

vo veciach technických : XXXXXX – PON závodu Stred 

Telefón, fax : XXXXXX 

E-mail : XXXXXX XXXXXX 
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 Člen združenia:                                    Doprastav, a.s. 

    Drieňová 27, 826 56  Bratislava 

Štatutárny orgán                                      : Mgr. Roman Guniš – člen predstavenstva a.s.  

                                                                     Ing. Peter Milan – člen predstavenstva a.s. 

Právna forma                                            : akciová spoločnosť 

Zapísaný v  : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,                                 

                                                                     odd. Sa, vložka č. 581/B 

IČO : 31 333 320 

IČ DPH :  SK7120000206 

Názov banky : XXXXXX  

IBAN  : XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania 

postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže a výsledku elektronickej aukcie 

predmetom ktorej je  uskutočnenie a vykonanie stavebné práce (zhotovenie diela): 

 

Cesty „I/60, Žilina križovatka Košická - most Kysucká“ 

 

2.2 Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody časť II s viacerými 

účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami. 

Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej 

realizácii v rozsahu stanoveného touto zmluvou.   

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov 

objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny 

pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky 

dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými 

pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania 

diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo 

v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto 

zmluve. 

2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať 

platné právne predpisy Slovenskej republiky. 

 

 

Článok III. 

Termín uskutočnenia prác 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne: 

 začatie prác:   do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska 

 ukončenie prác:  do 60 kalendárnych dní od začatia prác. 

3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých 

termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a 

odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce 

vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN. 

3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto 

časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 



3 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy. 

3.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ 

začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 

dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania. 

 

 

Článok IV. 

Cena 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom 

elektronickej aukcie, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiaskovej 

zmluvy a  tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany 

prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiaskovú zmluvu, pričom cena za predmet čiastkovej zmluvy 

je stanovená  dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny 

každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom 

za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny 

zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 

desatinné miesta. 

4.2   Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne : 

Cena bez DPH      548 149,23 EUR 

DPH 20 %      109 629,85 EUR_ 

Cena celkom vrátane DPH    657 779,08 EUR 
Slovom: šesťstopäťdesiatsedemtisícsedemstosedemdesiatdeväť eur a 08/100. 

4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie 

diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou i: 

a) cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné 

pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa 

(ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie 

diela) , 

b) všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu, 

cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať 

objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela. (dočasné dopravné značenie 

vrátane projektu a povolení) 

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, 

stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do 

rozpočtu. 

4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu 

položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade  zmeny 

právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH. 

 

Článok V.  

Platobné podmienky 

 

5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác 

a dodávok, preberací protokol a odsúhlasený elaborát kvality,  ktorý tvorí povinnú prílohu 

každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry.  
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5.2 Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom        č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po 

podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne 

údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 

ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry 

objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a 

predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. 

Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 

lehota splatnosti. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet 

uvedený v čl. I. tejto zmluvy. 

5.4 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ 

nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na 

faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň 

pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

5.5 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote 

splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

 

6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu 

nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.  

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas 

záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní 

prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre 

dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba 

v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným 

v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach 

spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t.j. 

okamihom odovzdania príslušnej časti diela). 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá . 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, 

ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa 

jedná o technicky primeranú lehotu. 
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Článok VIII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela 

a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných 

kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať 

s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce 

zaháji až po odovzdaní staveniska objednávateľom. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať 

objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní  a prevzatí diela  v preberacom konaní sa 

spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je 

odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita  

všetkých zabudovaných stavebných  materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok 

počas stavby a po jej ukončení). 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, 

protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku 

zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho 

pracovníci na majetku objednávateľa. 

8.7 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 

plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia 

plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred 

týmto obmedzením). 

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 

v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela 

za každý deň omeškania. 

9.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť 

vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 166,-€. 

 

9.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými 

stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými 

skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami 

(laboratóriami), môže objednávateľ uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 

mesiacov. 

9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6 zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 166,- € za každý deň omeškania. 
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9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody 

vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

9.6 Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávateľ voči 

zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 5% z ceny diela bez DPH;  

 

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak: 

 zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, 

ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác, 

 zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo 

úmyselne, 

 zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, 

kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté. 

10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení 

zhotoviteľovi. 

10.3  Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávateľa 

s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy 

o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

zhotoviteľa o odstúpení objednávateľovi. 

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.  V prípade výslovného rozporu medzi 

ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej 

zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa 

nepovažuje, ak Rámcová dohody obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej 

zmluve. 

11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

11.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri 

objednávateľ. 

11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 

objednávateľom. 

11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke 

objednávateľa. 

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  

že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

11.7 Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Výkaz výmer v opätovnom otváraní súťaže 

Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie  
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Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na opätovné podanie ponuky 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov              

 

 

Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa : 

 

 

V Bratislave, dňa:       V Košiciach, dňa:  

 

     

 

 

 

___________________________               _______________________________ 

Slovenská správa ciest    EUROVIA SK, a.s. 

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD.   Ing. Róbert Šinály  

generálna riaditeľka      podpredseda predstavenstva a.s. 

 
 
 

       _______________________________ 

       Ing. Juraj Dančišín 

člen predstavenstva a.s. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Doprastav, a.s. 

       Mgr. Roman Guniš 

       člen predstavenstva a.s. 
 
 
 

_______________________________ 

Ing. Peter Milan 
      člen predstavenstva a.s.  
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Príloha č. 1: Výkaz výmer v opätovnom otváraní súťaže 

 
Pol. č. 

pôvodného 

výkazu 

výmer  

Názov kritéria Množstvo MJ Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Jednotková cena v 

EUR s DPH 

Spolu v EUR s DPH 

27. 

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 

120 mm  0,305 t    

20000,00 m2 XXXX XXXX XXXX 

31. 
Bit. postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modif. 

emulzii 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2 
37000,00 m2 XXXX XXXX XXXX 

38. 
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 

3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm 
17000,00 m2 XXXX XXXX XXXX 

53. 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 

mm    

20000,00 m2 XXXX XXXX XXXX 

68. 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 

mm zvýšením poklopu    
6,00 ks XXXX XXXX XXXX 

71. 

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilat. škár živič. 

plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hĺ. 

30 mm 

5200,00 m XXXX XXXX XXXX 

72. 
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm 
5200,00 m XXXX XXXX XXXX 

73. 
Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a 

povolení 
1,00 ks XXXX XXXX XXXX 

Spolu v EUR s DPH 657 779,08     
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Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie 

Neaplikovalo sa 
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Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na opätovné podanie ponuky 

 

Názov úseku: I/60, Žilina križovatka Košická – most Kysucká  

Toto zadanie nadväzuje na Rámcovú dohodu uzavretú s účastníkmi pre časť č. II predmetu 

zákazky Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC. 

Objednávateľ dopĺňa (spresňuje) Zadanie k pôvodnému opisu predmetu zákazky verejnej 

súťaže nasledovne: 

 

Stavebné práce je možné zahájiť až po výzve zo strany Objednávateľa.  

Lehota začatia stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska. 

Lehota ukončenia stavebných prác: do 60 kalendárnych dní od začatia prác. 

Predpokladaný termín realizácie: apríl – máj 2021. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vyzvať k začiatku prác aj skôr, pokiaľ to umožnia teplotné 

podmienky, nie však skôr ako v marci 2021. 

 

Dĺžka: 2 500 m 

Šírka: 8 m 

Začiatok úseku: 3,400 km 

Koniec úseku: 5,900 km 
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Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 
 
 

P.č.  Názov a sídlo 

subdodávateľa 

Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 

Predmet 

subdodávky 

% podiel 

subdodávok 

Povinnosť 

zápisu v RPVS 

– áno/ nie 

Žiaden subodávateľ nateraz nie je známy 

 

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje 

subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 
 

 
 


