
Rámcová dohoda o uskutočňovaní rekonštrukčných prác a opráv 
miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných 

priestranstiev 
v obci Dunajská Lužná 

č. 134-15-04-4 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej 

len „Obchodný zákonník") ako výsledok verejného obstarávania v súlade s § 11 a § 64 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") 

medzi účastníkmi: 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
IČO: 00400009 
DIČ:2020663755 
IBAN: 
Zastúpená: Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná 
/ ďalej iba „objednávateľ" alebo „ODL" / 

a 

ZHOTOVITEĽ č. 1: 
MARKO GAS s.r.o. 
Pasienková 7, 821 06 Bratislava 
Zapísaný v OR Okresného súdu BA I.odd.Sro,vl.č.26986/B 
IČO: 35840323 
DIČ:2020248065 
IČ DPH: SK2020248065 
Zastúpený : Jozef Marko, Vladimír Marko - konatelia 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., ~ ' 
IBAN: 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a)zmluvných: Jozef Marko, Vladimír Marko - konatelia 
b)technických: Jozef Marko, Vladimír Marko - konatelia 
Tel.: +421903241110,+421905620702 
E-mail: markogas@markogas.sk 
/ ďalej iba „zhotoviteľ č. 1" / 

ZHOTOVITEĽ č. 2: 
CESTY NITRA, a.s. 
Murgašova 6 
949 78 Nitra 
Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka Č.140/N 
IČO: 34 128 344 
DIČ:2020410788 
IČ DPH: SK2020410788 
Zastúpený : Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 

Eric Biguet - predseda predstavenstva , 
Philipe Etienne Pierre Corbel - člen predstavenstva 
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Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. 
IBAN: í 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a)zmluvných: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ 
b) technických: Ing. Ľubomír Rác, vedúci strediska Trnava 
Tel.: +421 376920500 
E-mail: headoffice@cestynitra.sk 
/ ďalej iba „zhotoviteľ č. 2" / 

ZHOTOVITEĽ č. 3: 
TIMS, spol. s r.o. 
Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka Č.1049/N 
IČO: 31412807 
DIČ:2020405387 
IČ DPH: SK 2020405387 
Zastúpený : Ing. Ivan Pospíšil, konateľ 
Bankové spojenie: VUB Nitra 
IBAN: s : : : : : : : : : : : : : ; ; : ; ; : : : : ; : 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Ľuboš Kováč 
b) technických: Ing. Ivan Pospíšil 
Tel.: +421 908775242 
E-mail: timsro@tims-sro.sk 
/ ďalej iba „zhotoviteľ č. 3" / 

ČI. I 
Úvodné ustanovenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a 
verejných priestranstiev v obci Dunajská Lužná" vyhláseného vo Vestníku č. 157/2015 zo 
11.08.2015 pod číslom 16554 - WYP. Obec Dunajská Lužná Jánošíkovská 466/7, 900 42 
Dunajská Lužná podľa zákona o verejnom obstarávaní zrealizovala verejné obstarávanie 
podlimitnej zákazky postupom podľa § 100 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom je táto rámcová dohoda medzi objednávateľom a uvedenými zhotoviteľmi. 

2. Účelom tejto rámcovej dohody je stanovenie práv a povinností objednávateľa a 
zhotoviteľov pri zabezpečovaní dodávania požadovaných prác pre potreby objednávateľa. 
Predmetom tejto rámcovej dohody je upraviť podmienky efektívneho dodávania 
požadovaných prác v súlade s touto rámcovou dohodou v nasledujúcom minimálnom rozsahu: 

dodať optimálne technické riešenie požiadavky objednávateľa (ďalej len „práce") 
podľa uplatnenia kritéria najvýhodnejšej cenovej ponuky, 
zabezpečiť požadované referenčné práce uvedené v prílohe č. 1 tejto rámcovej 
dohody, prípadne iné práce zodpovedajúce CPV verejného obstarávania, ktoré nie sú 
obsiahnuté v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody na základe požiadavky 
objednávateľa obdržanej elektronicky, prostredníctvom na to vyhradenej e- mailovej 
adresy uvedených v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody, 
vykonať práce na mieste a v čase podľa objednávky objednávateľa, 

ČI. II 
Práva a povinností dodávateľa, objednávateľa a plnenie rámcovej dohody 

1. Zhotovitelia sa touto rámcovou dohodou zaväzujú zúčastňovať postupu podľa ČI. II bodu 
8. v súlade § 64 ods. 5 písm. b) a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a reagovať na 
konkrétnu požiadavku objednávateľa. 
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2. Každý zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť a dodať požadované práce na 
základe čiastkových požiadaviek/objednávok objednávateľa a za podmienok stanovených 
touto rámcovou dohodou. 

3. Pri zadávaní konkrétnej čiastkovej požiadavky/objednávky je objednávateľ povinný 
zohľadňovať časové hľadisko potreby zabezpečenia predmetu plnenia a v súlade s týmto 
časovým hľadiskom postupovať podľa postupu uvedeného v Cl. II v bode 8. tejto rámcovej 
dohody. Pracovnou hodinou sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie hodina v pracovných 
dňoch počas pracovnej doby t.j. medzi 8:00 - 16:00 hod. 

4. V čase od elektronického odoslania požiadavky všetkým zhotoviteľom do času na 
uplynutie lehoty na predkladanie ponúk je objednávateľ povinný zachovať dôvernosť a 
mlčanlivosť o obsahu predložených ponúk. 

5. Komunikácia medzi objednávateľom a zhotoviteľmi bude prebiehať výlučne v slovenskom 
jazyku elektronicky a prostredníctvom na to určených e-mailových adries resp. 
prostredníctvom na to určených osobitných telefonických kontaktov uvedených v tejto 
rámcovej dohode v prílohe č. 2. 

6. Objednávateľ aj zhotovitelia pre potreby tejto rámcovej dohody zriadili osobitné e-mailové 
adresy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody pre účely zadávania 
čiastkových požiadaviek, prijímania ponúk, zadávania čiastkových objednávok a potrebnej 
komunikácie vo veci zabezpečenia predmetu čiastkového plnenia. 

7. Objednávateľ a každý zhotoviteľ určil e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 
tejto rámcovej dohody pre účely prijímania čiastkových požiadaviek, odosielania ponúk, 
prijímania čiastkových objednávok od objednávateľa a komunikácie vo veci zabezpečenia 
predmetu čiastkového plnenia a je povinný ich monitorovať denne od 8:00 do 16:00 hod.. 

8. Postup pre zabezpečenie požadovaných čiastkových prác: 
8.1. Pri zadávaní požadovaných čiastkových prác je objednávateľ povinný opätovne otvoriť 
súťaž prostredníctvom zadania konkrétnej čiastkovej požiadavky objednávateľa na 
zabezpečenie predmetu čiastkového plnenia, kedy je objednávateľ povinný osloviť 
všetkých zhotoviteľov, ktorí sú účastníkmi tejto rámcovej dohody v súlade s § 64 ods. 5 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
8.2 Opätovné otvorenie súťaže objednávateľom bude prebiehať výhradne iba počas 
pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

8.3. Objednávateľ je povinný zadať svoje konkrétne čiastkové požiadavky na zabezpečenie 
predmetu čiastkového plnenia pre osoby ním určené prostredníctvom „Požiadavky", 
náležitostí, ktoré sú uvedené v ČI. II v bode 8.7. tejto rámcovej dohody. 
8.4. Zhotoviteľ je povinný do 60 minút od doručenia každej čiastkovej požiadavky 
objednávateľa potvrdiť e-mailom jej prijatie a najneskôr do lehoty určenej objednávateľom 
v predmetnej čiastkovej požiadavke, pričom lehota nemôže byť kratšia ako jedná pracovná 
hodina od doručenia čiastkovej požiadavky, zaslať ponuku späť na kontaktnú e-mailovú 
adresu objednávateľa. 
8.5. Objednávateľ je následne povinný bezodkladne potvrdiť prijatie ponuky a najneskôr do 
24 hodín, avšak primerane k času vykonania prác, vyhodnotiť prijaté ponuky na základe 
kritéria „najnižšej ceny". 
8.6. Kritérium „najnižšia cena" má váhovosť 100 bodov. 

8.6.1. Kritérium „cena": 
Objednávateľ je povinný zobrať do úvahy celkovú cenu v EUR s DPH za 
požadovaný predmet čiastkového plnenia (hodnota), ktorú každý zhotoviteľ 
predloží vo svojej ponuke elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu 
objednávateľa na to určenú. Objednávateľ pridelí maximálny počet 100 bodov 
ponuke zhotoviteľa s najnižšou navrhovanou hodnotou a pri ostatných ponukách 



počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej hodnoty 
danej ponuky a navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú 
prenásobí maximálnym počtom 100 bodov pre toto uvedené kritérium. Výsledok 
sa matematicky zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. 

8.6.2. Objednávateľ ponuku s najvyšším počtom bodov označí za úspešnú, ponuku 
s druhým najvyšším počtom bodov označí za prvú neúspešnú, ponuku s tretím 
najvyšším počtom bodov označí za druhú neúspešnú, atď. 

8.6.3. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých ponúk rozhoduje 
o úspešnosti ponuky poradie zhotoviteľov, ktoré dosiahli v procese 
vyhodnocovania ponúk vo verejnej súťaži pred uzatvorením tejto rámcovej 
dohody a ktoré im bolo oznámené v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk 
pred uzavretím tejto rámcovej dohody. 

8.6.4. Po vyhodnotení predložených ponúk je objednávateľ povinný informovať 
zhotoviteľov o dosiahnutom poradí. Zhotoviteľ je povinný pri dodaní prác 
dodržať svoju ponuku. 

8.6.5. Na základe prijatia ponuky objednávateľ vystaví objednávku prostredníctvom 
„Objednávky", náležitostí ktorej sú uvedené v ČI. IV tejto rámcovej dohody 
v prospech zhotoviteľa, ktorý predložil najnižšiu cenu ponuky. 

8.6.6. Možné zmeny týkajúce sa času konkrétneho dodania predmetu čiastkových prác 
bude objednávateľ riešiť individuálne s zhotoviteľom, ktorý predložil najnižšiu 
cenu ponuky ponúknutú v rámci opätovného otvorenia súťaže, pričom zhotoviteľ 
je povinný dodržať svoju ponuku. V prípade, že ponuka nebude dodržaná 
objednávateľ je povinný opakovane zadať požiadavku podľa postupu uvedeného 
pod bodom 8.. 

8.6.7. Bezodkladné potvrdenie prijatia „Objednávky" zhotoviteľom, v prospech ktorého 
bola vystavená objednávka, najneskôr však do 60 minút od jej doručenia, sa 
považuje za uzatvorenie zmluvy v súlade s § 64 ods. 6 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

8.6.8. Ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi vhodnú ponuku v stanovenom čase 
z dôvodu, že požadované práce podľa požadovaných parametrov nie sú dostupné, 
zhotoviteľ je povinný zaslať objednávateľovi odpoveď s označením „práce podľa 
požadovaných kritérií nie sú dostupné" a navrhnúť najvhodnejšiu náhradu, pričom 
je povinný dodržať lehoty uvedené v ČI. II v bode 8.4.. 

8.6.9. Objednávateľ je oprávnený opakovane zadať požiadavku s upravenými 
parametrami na základe informácií získaných od zhotoviteľov. 

8.6.10.Ak ani po opakovanom zadaní požiadavky s upravenými parametrami, nebude 
predložený návrh na požadované práce, objednávateľ je oprávnený požiadať 
všetkých zhotoviteľov o asistenčné služby a pomoc pri riešení vzniknutých 
mimoriadnych situácií. 

8.6.11. Opätovné otvorenie súťaže prostredníctvom zaslania požiadavky zo strany 
objednávateľa podľa postupu uvedeného v tomto bode 8. rámcovej dohody 
nezaväzuje objednávateľa uzavrieť zmluvu v súlade s § 64 ods. 6 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

8.7. Požiadavka 
8.7.1. Požiadavku vystavuje objednávateľ výlučne ním poverenou osobou v slovenskom 
jazyku a zasiela prostredníctvom na to určených e-mailových adries uvedených v tejto 
rámcovej dohode. 
8.7.2. Objednávku podpísanú zodpovednou osobou na strane objednávateľa vystavuje 
objednávateľ v slovenskom jazyku a zasiela ju prostredníctvom pošty, resp. faxu alebo 
naskenovanú objednávku zašle elektronický na určené e-mailové adresy uvedené v prílohe č. 
2 tejto rámcovej dohody. 
8.7.3. Riadne vystavená a odoslaná čiastková požiadavka a objednávka bude pre úspešného 
zhotoviteľa čiastkového plnenia záväzná. 
8.7.4. Potvrdenie prijatia čiastkovej požiadavky a objednávky zhotoviteľom sa vyžaduje. 
8.7.5. Minimálne náležitosti požiadavky sú: 
a. identifikačné údaje objednávateľa - názov,- sídlo, telefón, fax. e-mail. meno poverenej 

osobv na strane objednávateľa. 



b. zoznam požadovaných položiek, 
c. podrobné určenie požadovaných parametrov prác (rozsah prác, miesto, termín a pod.) 
d. lehota na predkladanie ponuky, 
e. dátum/čas vystavenia požiadavky, 
f. požiadavky na predloženie ponuky (definované kritéria), 
g. iné v rozsahu predmetu plnenia tejto rámcovej dohody. 

ČI. III 
Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľov v čase platnosti tejto rámcovej 
dohody a na jej základe priebežne uzavieraných jednotlivých čiastkových zmlúv (ďalej len 
„čiastková zmluva"), ktorou sa bude uskutočňovať komplexné zabezpečovanie 
rekonštrukčných prác a opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných 
priestranstiev v obci Dunajská Lužná v rozsahu určenom objednávateľom a záväzok 
objednávateľa dodané práce prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. V čiastkovej zmluve / 
objednávke bude presne určený druh prác a ostatné podmienky v súlade s rámcovou dohodou. 

2. Zhotoviteľ vykoná konkrétne práce na základe doručenej objednávky objednávateľa alebo 
na základe uzatvorenej čiastkovej zmluvy. Objednávka musí byť urobená písomnou formou, 
pričom rovnopis objednávky môže byť doručovaný zhotoviteľovi poštovou zásielkou, 
odovzdaný osobne alebo jeho sken odoslaný elektronickou poštou. 

3. Komplexné zabezpečovanie rekonštrukčných prác a opráv miestnych komunikácií III. a IV. 
triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Dunajská Lužná sa bude vykonávať 
minimálne v rozsahu podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej 
dohody ako jej neoddeliteľná súčasť. 

4. Na základe tejto rámcovej dohody môže dôjsť k vykonaniu prác. Práce je možné vykonať až 
na základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy / vyhotovenia objednávok v súlade s touto rámcovou 
dohodou. Keďže zmluva je výsledkom verejnej súťaže, oprávňuje zmluvné strany k uzatváraniu 
čiastkových zmlúv / vyhotovovaniu objednávok, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. 

ČI. IV 
Objednávka a čiastková zmluva 

1. Vykonávanie jednotlivých čiastkových diel zo strany zhotoviteľov sa bude uskutočňovať na 
základe jednotlivých písomných objednávok alebo čiastkových zmlúv, formou podľa ČI. V 
tejto rámcovej dohody zo strany objednávateľa doručených do miesta sídla zhotoviteľa. 
Objednávka alebo čiastková zmluva musí obsahovať najmä: 
a) názov objednávateľa, 
b) sídlo objednávateľa, 
c) IČO objednávateľa, 
d) DIČ, IČ DPH objednávateľa, 
e) presnú špecifikáciu rozsahu požadovaného výkonu diela, 
f) cenovú kalkuláciu objednávaných prác, 
g) miesto a čas realizácie diela, 
h) fakturačné údaje, 
i) meno, priezvisko a telefonický kontakt zástupcu objednávateľa, oprávneného pre vybavenie 
konkrétnej objednávky, 
j) číslo objednávky, 
k) dátum, 



1) podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby objednávateľa, 
m) ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade s touto rámcovou dohodou. 

2. Postup pri uzatváraní čiastkových zmlúv: 
a) objednávateľ zašle zhotoviteľovi návrh čiastkovej zmluvy poštou alebo mailom na adresu 
uvedenú v hlavičke tejto rámcovej dohody, 
b) zhotoviteľ predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v dvoch rovnopisoch na 
podpis objednávateľa do 3 pracovných dní od predloženia návrhu, pokiaľ nie je v čiastkovej 
zmluve uvedené inak, 
c) zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby bola čiastková zmluva uzatvorená 
do 7 dní od predloženia jej návrhu objednávateľom zhotoviteľom. 

3. Postup pri zadávaní objednávok: 
a) V prípade, ak je zhotoviteľ schopný v plnom rozsahu vyhovieť podmienkam uvedeným v 
objednávke, zašle objednávateľovi potvrdenie objednávky alebo iným vhodným spôsobom 
objednávateľovi objednávku potvrdí. 
b) Objednávka zaväzuje zhotoviteľa až po potvrdení objednávky písomnou formou listom alebo 
e-mailom. 
c) Po potvrdení objednávky je zhotoviteľ povinný začať realizovať práce objednané 
objednávateľom v termíne nástupu začatia realizácie prác do 5 dní od doručenia objednávky 
zhotoviteľovi, alebo najneskôr v termíne uvedenom objednávateľom v texte objednávky. 
d) V prípade, ak objednávka objednávateľa, nezodpovedá špecifikáciám podľa prílohy č. 1, 
resp. ČI. Ibod 2 tejto rámcovej dohody, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi spolu s 
podmienkami, za ktorých je schopný objednávku realizovať. V prípade, ak sú oznámené 
podmienky pre objednávateľa akceptovateľné, zašle zhotoviteľovi novú objednávku, ktorá 
bude obsahovať zmenené podmienky bez zmeny ostatných podmienok, ktoré boli zhotoviteľom 
akceptované. 

4. Objednávka nepotvrdená zo strany zhotoviteľa, sa nepovažuje za záväznú a zhotoviteľ nieje 
na jej základe povinný plniť. Za záväznú sa považuje len potvrdená čiastková zmluva alebo 
objednávka. 

ČI. V 
Cena plnenia a platobné podmienky 

1. Predpokladaný finančný objem predmetu rámcovej dohody je 194.062,50,- EUR bez DPH. 
Objednávateľ nie je povinný objednať predpokladané množstvo prác tvoriacich predmet 
rámcovej dohody, ani vyčerpať jej predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené 
množstvo predmetu zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb 
objednávateľa. 

2. Cena za predmet plnenia rámcovej dohody je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách") a vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

3. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene 
obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a 
primeranom zisku. 

4. Navrhovaná cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa vynaložené v 
súvislosti s poskytnutím predmetu zmluvy (náklady za prácu, dopravu na miesto dodania, 
obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby) a primeraný zisk. 

5. Zhotoviteľ uvedie v čiastkových zmluvách alebo v prípade objednávok objednávateľovi 
jednotkové ceny, ceny za predpokladané množstvo služieb a cenu za celý predpokladaný rozsah 
predmetu zmluvy v eurách v zložení: 



cena v EUR bez DPH, 
sadzba DPH a výška DPH v EUR, 
cena v EUR s DPH 
Všetky ceny budú zaokrúhlené vždy na dve desatinné miesta. 

6. Cena jednotlivých uskutočňovaných prác bude určená v intenciách komplexného zoznamu 
referenčných položiek uvedeného v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody, na základe vyhodnotenia čiastkových ponúk 
v súlade s § 64 ods. 5 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. K dohodnutej cene bude 
pripočítaná DPH podľa platných daňových predpisov. 

7. V prípade zmeny cien materiálov po podpísaní rámcovej dohody a počas jej plnenia bude 
táto zmena zohľadnená v cene diela pri jednotlivých vyhodnoteniach čiastkových požiadaviek 
v súlade s § 64 ods. 5 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

8. V prípade zmien materiálov v čase realizácie jednotlivého diela zo strany objednávateľa sa 
objednávateľ zaväzuje, že takto zvýšenú cenu uhradí v príslušnej lehote splatnosti. 

9. Objednávateľ nebude poskytovať na realizáciu predmetu zmluvy zálohy alebo preddavky. 

10. Podľa rozsahu vykonaných prác budú dielčie fakturácie vykonané vždy po ukončení, 
dodaní a zabudovaní nosných častí dodávky avšak maximálne do výšky 90 % z ceny diela za 
vyhotovenie stavebných prác a dodávok. Zvyšných 10 % bude fakturovaných v konečnej 
faktúre po úplnom odovzdaní diela. Súčasťou dielčích faktúr bude súpis zrealizovaných 
stavebných prác a dodávok podpísaný stavebných dozorom objednávateľa prípadne aj ďalšími 
písomne na to poverenými osobami. 

11. Ak objednávateľ neuhradí dielčie faktúry v celkovej cene podľa požadovaných 
podmienok tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo stavbu diela prerušiť až do doby zaplatenia 
čiastkových faktúr a tým sa posúva termín ukončenia prác. 

12. Faktúry musia byť v súlade so zákonnými požiadavkami na daňový doklad a musia 
obsahovať najmä tieto údaje : 
- názov objednávateľa, obchodné meno zhotoviteľa a ich adresy, 
- číslo objednávky, 
- číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba previesť, 
- presné označenie diela a podrobný súpis vykonaných prác. 
- hodnotu fakturovanej sumy, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

13. Platby za vykonané práce a dodávky budú objednávateľom prác uhradené výhradne 
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa stavby do 30-tich dní od jej obdržania a j ej 
zaevidovania (faktúry - daňového dokladu) objednávateľom konkrétnych prác. 

14. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ČI. V bod 12. tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne 
plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

ČI. VI 
Miesto plnenia 

1. Miestom uskutočňovania predmetu plnenia zmluvy je Obec Dunajská Lužná. 



ČI. VII 
Termíny pinenia a doba platnosti rámcovej dohody 

1. Rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú, a to na 27 mesiacov od dátumu jej účinnosti 
alebo do vyčerpania finančného limitu 194.062,50 Eur bez DPH, podľa toho, ktorá 
skutočnosť pri jej plnení nastane skôr. 

2. Termín plnenia dodávok prác drobných údržbárskych a drobných stavebných úprav a 
opráv, ako aj operatívneho zabezpečenia bežnej prevádzkovej údržby administratívno-
prevádzkových priestorov a objektov ODL bude stanovený v uzavieraných čiastkových 
zmluvách alebo objednávkach dohodou zmluvných strán. 
3. Termín nástupu začatia realizácie na mieste dodania predmetu čiastkovej zákazky je bude 
uvedený v jednotlivých objednávkach alebo čiastkových zmluvách. 

4. Ak nie je dohodnuté inak, zhotoviteľ zaháji práce bezodkladne po potvrdení príslušnej 
objednávky alebo po nadobudnutí účinnosti príslušnej čiastkovej zmluvy a doba realizácie 
príslušnej objednávky alebo čiastkovej zmluvy začína plynúť odo dňa odovzdania príslušného 
miesta plnenia objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle príslušnej objednávky alebo 
čiastkovej zmluvy. 

5. Termín ukončenia príslušnej objednávky alebo čiastkovej zmluvy bude uvedený za 
predpokladu priaznivých poveternostných podmienok. Pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach sa termín ukončenia posúva, čo bude odsúhlasené oboma zmluvnými stranami 
formou písomných dodatkov k príslušnej objednávke alebo čiastkovej zmluve. 

ČI. VIII 
Podmienky odovzdania a prevzatia diela podľa jednotlivej objednávky 

1. Dielo podľa jednotlivej čiastkovej objednávky bude ukončené dňom jeho prevzatia 
objednávateľom. Objednávateľ je povinný začať preberanie prác, na ktorých sa zmluvné 
strany dohodli na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 7 dní od jej doručenia, pokiaľ sú 
tieto práce riadne dokončené. 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo podľa jednotlivej čiastkovej objednávky na odovzdanie 
objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 

3. Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, 
záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

4. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi 
certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov. 

5. Dielo pokladajú zmluvné strany za odovzdané podpísaním protokolu o odovzdaní a 
prevzatí bez vád a nedorobkov, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je súpis vykonaných prác 
potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Protokol bude podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

6. O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia zmluvných strán. V prípade, že dielo bude 
vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo 
prevezme a do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto vady a nedorobky spolu s 
lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela - v tom prípade sa so zhotoviteľom písomne dohodne na 
predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

7. Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť 
stavenisko ak v objednávke alebo čiastkovej zmluve nie je dohodnuté inak. 



8. Výrobky, materiály a stavebné dielce, určené na zrealizovanie predmetu diela, musí 
zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. 

9. Technický dozor objednávateľa je oprávnený dávať pokyny, ktoré sú potrebné na 
vykonanie práce. Toto však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, 
nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy v 
požadovanej kvalite. Technický dozor bude tiež overovať vecnú správnosť zhotoviteľom 
predkladaného súpisu vykonaných prác a vecného plnenia. 

10. Zhotoviteľ znáša škodu (poškodenie, strata, zničenie a pod.) na zhotovovanom diele až do 
úplného prevzatia diela objednávateľom. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov 
vykonávajúcich dielo na oboznámení sa s informáciami a potrebnými pokynmi užívateľa 
objektu platnými pre jeho pracovisko podľa zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto rámcovej dohody zhotoví v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych 
spoločenstiev a Slovenskej republiky, technických noriem Európskych spoločenstiev a 
Slovenskej republiky. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoje 
náklady bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne a 
zároveň je povinný uviesť stavenisko po skončení prác bezodkladne do pôvodného stavu. 

ČL IX 
Záručné podmienky - zodpovednosť za vady 

1. Záručná doba na jednotlivé čiastkové diela bude 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia konkrétneho diela objednávateľovi. Táto záručná doba sa vzťahuje len 
na zhotoviteľom vykonané práce. Pri použití hotových výrobkov tretej strany platí nimi 
stanovená záručná doba. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmetné dielo bude vyhotovené v požadovanej kvalite, v 
zmysle zmluvných ustanovení, na vysokej profesionálnej úrovni a v termínoch dohodnutých v 
konkrétnej objednávke. 

3. Zhotoviteľ stavby preberá všetky záväzky za kvalitu práce a dodávky a v prípade potreby 
zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady a k spokojnosti objednávateľa stavby. Za chyby, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v záručnej 
dobe do 5 dní od doručenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase vrátane následných škôd. 

6. V prípade, že zhotoviteľ bez udania dôvodu, príp. bez dojednania iného termínu nenastúpi 
na odstránenie vady, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie závady inou firmou na 
náklady zhotoviteľa. 



7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady diela, ktorých 
zodpovednosť za ich vznik popiera, ale ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto 
vzniknuté budú zhotoviteľovi uhradené na základe vzájomnej dohody. 

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo 
nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré 
vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

9. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 
objednávateľom. 

10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 
zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca pri realizácii stavby. Pri čiastkovom plnení 
nedokončenie ucelenej časti. 

ČI. X 
Ukončenie zmluvy a zmluvné pokuty 

1. Pred ukončením tejto rámcovej dohody podľa čl. VII bod 1 tejto zmluvy je možné rámcovú 
dohodu alebo konkrétnu čiastkovú objednávku či čiastkovú zmluvu ukončiť dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od nej za nasledujúcich podmienok, ak v čiastkovej 
zmluve nie sú ustanovené ďalšie dôvody: 
a) omeškanie zhotoviteľa s uskutočnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu o 
viac ako 10 dní, okrem prípadov, ktoré by omeškanie ospravedlňovali (vyššia moc), 
b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve, 
c) zhotoviteľ zhotoví objednávateľovi predmet čiastkovej objednávky, resp. čiastkovej 
zmluvy takým spôsobom ktorý je v rozpore s touto rámcovou dohodou, 
d) zhotoviteľ z vlastného popudu zastaví práce alebo opustí miesta plnenia, 
e) zhotoviteľ sa pri realizácii čiastkových prác nepodriadi dohodnutým a ním akceptovaným 
ustanoveniam čiastkovej zmluvy, resp. objednávky alebo požiadavkám objednávateľa, 
f) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

2. Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie 
platieb predložených faktúr. 

3. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody alebo konkrétnej čiastkovej objednávky, resp. 
čiastkovej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť všetky vykonané práce do momentu 
odstúpenia, ak nie sú v rozpore s jeho požiadavkami v čiastkových zmluvách alebo 
objednávkach. 

4. Odstúpenie od rámcovej dohody alebo ukončenie tejto rámcovej dohody dohodou 
neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od 
rámcovej dohody alebo pred jej ukončením dohodou. 

5. Pre prípad omeškania so začatím čiastkového plnenia predmetu objednávky alebo 
čiastkovej zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100,- € s DPH za každý deň omeškania. 

6. V prípade nedodržania harmonogramu realizácie dodávky čiastkového plnenia predmetu 
zákazky podľa jednotlivej objednávky je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € s DPH za každý deň omeškania. 

7. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, zaplatí dohodnutú 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € s DPH za každý deň omeškania. 



8. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z 
dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou každej riadne vystavenej a 
doručenej faktúry spĺňajúcej náležitosti podľa tejto rámcovej dohody po lehote splatnosti. 

9. Zmluvná pokuta podľa ustanovení tejto rámcovej dohody je splatná dňom vzniku 
skutočnosti, ktorá mala za následok vznik tohto nároku zhotoviteľa. 

10. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto rámcovej dohody nie sú dotknuté iné práva a 
povinnosti účastníkov tejto rámcovej dohody (najmú náhrada škody). 

ČL XI 
Spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko/ miesto plnenia čiastkovej zmluvy, resp. objednávky 
zhotoviteľovi zbavené práv tretích osôb. 
2. Objednávateľ zodpovedá za to, že priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb (bod 7 tohto článku týmto ustanovením nieje dotknutý). 

3. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojiť sa na odber elektrickej energie a vody. 
Náklady za spotrebovanú energiu a vodu hradí zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať primeranú čistotu a poriadok, odstraňovať 
na svoje náklady odpady, stavebnú sutinu a iné nečistoty vzniknuté z vlastnej činnosti. 
Súčasne zodpovedá i za znečistenie komunikácií, ku ktorému príde v dôsledku dovozu a 
odvozu materiálu a mechanizmov na stavbu. Prípadné vzniknuté škody z porušenia tejto 
povinnosti znáša zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené fyzickým osobám a právnickým osobám v 
súvislosti s realizáciou plnenia predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky oprávnenia na vykonávanie 
činností, ktoré sa týkajú vykonania diela. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a 
na jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec 
alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť 
novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny 
v čase poškodenia. 

7. Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

8. Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu tejto rámcovej dohody povinný dodržiavať 
protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a 
vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom resp. 
užívateľom. Pracovníci zhotoviteľa budú mať na oblečení viditeľné označenie firmy. 

ČI. XII 
Prechod vlastníckeho práva 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu podľa tejto rámcovej 
dohody prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia daného čiastkového diela. 



V prípade zistenia vád a nedorobkov prechádza vlastnícke právo k čiastkovému dielu na 
objednávateľa až dňom ich odstránenia. 

CL XIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré sú neupravené touto rámcovou dohodou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňovať písomnou 
formou. 

3. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať výlučne iba písomnými 
číslovanými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami. K návrhu dodatkov k tejto 
rámcovej dohode sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 7 pracovných dní. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody 
formou zmieru, prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši 
zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie 
príslušného súdu. 

5. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 
dve vyhotovenia a zhotovitelia po jednom vyhotovení. 

6. Zhotovitelia súhlasia s kompletným zverejnením obsahu tejto rámcovej dohody. 

7. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, rámcová 
dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 
túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

V Dunajskej Lužnej, dňa 

za objednávateľ za zhotoviteľa č. 1: 
MARK© GAS sur.o a 

starosta 

. kňhmuo GAS s 

Vladimír Marko 
konateľ 



V ...Ä/«. 

za zhotoviteľa č. 2: 

Ing. Juraj Serva 
člen predstavenstva 

AJ. 
Philipe Etienne Pierre Corbel 

člen predstavenstva 

V 

za zhotoviteľa č. 3: 

Tei./tax: u-snos ¡o /.< 

Ing. Ivan Pospíšil 
konateľ 

Prílohy: 
Príloha č. 1: Popis ocenených referenčných prác 
Príloha č. 2: Osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach jej realizácie a ich 

kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy 

•A 



Príloha č. 1a 

Predmet zákazky „Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných 
priestranstiev v obci Dunajská Lužná" 

Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

A.1 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 60 mm - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hrúbky 60 mm s 
naložením a odvozom na skládku, odstránenie nečistôt podkladu z 
betónu do s naložením a odvozom na skládku, likvidácia vybúraných 
hmôt - asfalt, likvidácia vybúraných hmôt - betón, podklad 
cementobetónový, odstránenie nečistôt, penetrácia asfaltovým 
postrekom, uloženie asfaltobetónovej zmesi so zhutnením valcom, príp. 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 26,82 32,18 

A.2 

Výmena krycej vrstvy komunikácie - frézovanie živičného krytu hrúbky 
do 6 cm s naložením a odvozom, likvidácia vybúraných hmôt - asfalt, 
penetrácia asfaltovým postrekom, strojná pokládka asfalto betónovej 
zmesi do hrúbky 6 cm so zhutnením valcom a zabezpečenie dopravným 
značením. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. m2 16,15 19,38 



A.3 

Opravy chodníkov liatym asfaltom/ asfaltobetónom - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hr. 60 mm s naložením 
a odvozom a uložením na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 150 mm s naložením, odvozom a uložením na 
skládku, úprava a zhutnenie podkladu, podklad cementobetónový 
hrúbky 150 mm, uloženie lepenky + dodávka, uloženie liateho asfaltu s 
posypom drťou, zavalcovanie. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 24,08 28,90 

A.4 

Opravy prepadov komunikácií - hĺbka do 80 cm / ml - rezanie asfaltu 
do hr. 150 mm, odstránenie krytu živičného do hrúbky 150 mm s 
naložením a od vozom na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 250 mm s naložením a odvozom na skládku, 
podklad cementobetónový do hrúbky 250 mm, odstránenie nečistôt, 
štrkové lôžko hrúbky 200 mm, vyrovnanie povrchu, penetrácia 
asfaltovým postrekom, uloženie asfaltobetónovej v hr. do 120mm 
zmesi so zhutnením valcom. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 59,50 71,40 

A.5 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 200 mm - rezanie asfaltu a 
odstráneie povrchu do hrúbky 200 mm, odstránenie krytu živičného do 
hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, odstránenie poškodeného 
podkladu z betónu do hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, dodanie 
cementovo betónového podkladu do hrúbky 200 mm, odstránenie 
nečistôt, penetrácia asfaltovým postrekom, uloženie asfaltovo 
betónovej zmesi do hr. 100mm so zhutnením valcom, prípadne 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

ks 46,90 56,28 

A.6 Pokládka a dodanie CO (cestný obrubník) vrátane vytvorenia lôžka pre 
CO a ich uloženie. 

bm 9,60 11,52 

A.7 Pokládka a dodanie PO (parkový obrubník) vrátane vytvorenia lôžka 
pre PO a ich uloženie. 

bm 6,70 8,04 



A.8 Výšková úprava uzáveru inžinierskych sietí. ks 27,10 32,52 

A.9 Výšková úprava uličnej vpuste. ks 48,90 58,68 

A.10 

Odstránenie cestných spomaľovacích pásov fyzické odstránenie 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, cde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (odborné odstránenie a uskladnenie sutiny-
vybúraného materiálu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 4,10 4,92 

A.11 
Súvisiace sadové úpravy následná úprava terénu po realizovaných 
prácach (umiestnenie trávového semena a jeho rozmiestnenie) 2 m 5,50 6,60 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 1b 

Predmet zákazky 
„Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci 

Dunajská Lužná" 
Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

ZD.1 

Realizácia chodníkov a plôch zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz 
zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
150mm, pokládka štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm, dodávka dlažby v hrúbke 
do 60 mm, kompletná realizácia plochy na cementobetónový podklad 
do hrúbky 100 mm a uloženie zámkovej dlažby do lôžka. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 28,10 33,72 

ZD.2 

Realizácia parkoviska zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, 
úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
200mm, , pokládka podklad. betónu 80mm, , dodávka dlažby v hrúbke 
do 80 mm a jej uloženie do štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 29,80 35,76 

ZD.3 
Oprava chodníkov a plôch zo ZD s obrubníkmi - demontáž ZD, zemné 
práce, demontáž PO/ CO, úprava alebo vyhotovenie podkladu do 
300mm pre ZD a CO/PO s rozmiestnením a zhutnením štrkodrvy, 
spätné uloženie ZD do lôžka, kompletná úprava a vyčistenie plochy a 
okolia. 

m2 15,95 19,14 



CB.1 

Realizácia ciest a parkovísk z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 200mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 35,50 42,60 

CB.2 

Realizácia chodníkova a plôch z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 150mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 30,50 36,60 

CB.3 

Realizácia cestných spomaľovacích pásov z betónu/ ZD, realizácia 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, kde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (hrúbka 170 mm, vrátane potrebných materiálov 
konštrukcie prechodu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. bm 32,05 38,46 

VO.1 Výmena obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, uloženie do betónového 
lôžka, dodávka. 

bm 9,10 10,92 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 2 

Osoba oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach jej realizácie a ich kontaktné 
telefónne čísla a e-mailové adresy: 

Názov spoločnosti: MARKO GAS s.r.o., Pasienková 7, 821 06 Bratislava 
Meno a priezvisko: Ing.Juraj Hoos,Vladimír Marko,Katarína Jergušová 
telefónne číslo: 0907883044,0905620702,0918964632 
e-mailová adresa: markogas@markogas.sk 

mailto:markogas@markogas.sk


Príloha č. 1a 

Predmet zákazky „Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných 
priestranstiev v obci Dunajská Lužná" 

Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

A.1 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 60 mm - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hrúbky 60 mm s 
naložením a odvozom na skládku, odstránenie nečistôt podkladu z 
betónu do s naložením a odvozom na skládku, likvidácia vybúraných 
hmôt - asfalt, likvidácia vybúraných hmôt - betón, podklad 
cementobetónový, odstránenie nečistôt, penetrácia asfaltovým 
postrekom, uloženie asfaltobetónovej zmesi so zhutnením valcom, príp. 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 32,00 38,40 

A.2 

Výmena krycej vrstvy komunikácie - frézovanie živičného krytu hrúbky 
do 6 cm s naložením a odvozom, likvidácia vybúraných hmôt - asfalt, 
penetrácia asfaltovým postrekom, strojná pokládka asfalto betónovej 
zmesi do hrúbky 6 cm so zhutnením valcom a zabezpečenie dopravným 
značením. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. m2 15,00 18,00 



A.3 

Opravy chodníkov liatym asfaltom/ asfaltobetónom - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hr. 60 mm s naložením 
a odvozom a uložením na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 150 mm s naložením, odvozom a uložením na 
skládku, úprava a zhutnenie podkladu, podklad cementobetónový 
hrúbky 150 mm, uloženie lepenky + dodávka, uloženie liateho asfaltu s 
posypom drťou, zavalcovanie. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 40,00 48,00 

A.4 

Opravy prepadov komunikácií - hĺbka do 80 cm / ml - rezanie asfaltu 
do hr. 150 mm, odstránenie krytu živičného do hrúbky 150 mm s 
naložením a od vozom na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 250 mm s naložením a odvozom na skládku, 
podklad cementobetónový do hrúbky 250 mm, odstránenie nečistôt, 
štrkové lôžko hrúbky 200 mm, vyrovnanie povrchu, penetrácia 
asfaltovým postrekom, uloženie asfaltobetónovej v hr. do 120mm 
zmesi so zhutnením valcom. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 65,00 78,00 

A.5 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 200 mm - rezanie asfaltu a 
odstráneie povrchu do hrúbky 200 mm, odstránenie krytu živičného do 
hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, odstránenie poškodeného 
podkladu z betónu do hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, dodanie 
cementovo betónového podkladu do hrúbky 200 mm, odstránenie 
nečistôt, penetrácia asfaltovým postrekom, uloženie asfaltovo 
betónovej zmesi do hr. 100mm so zhutnením valcom, prípadne 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

ks 91,00 109,20 

A.6 Pokládka a dodanie CO (cestný obrubník) vrátane vytvorenia lôžka pre 
CO a ich uloženie. 

bm 16,40 19,68 

A.7 Pokládka a dodanie PO (parkový obrubník) vrátane vytvorenia lôžka 
pre PO a ich uloženie. 

bm 12,00 14,40 



A.8 Výšková úprava uzáveru inžinierskych sietí. ks 40,00 48,00 

A.9 Výšková úprava uličnej vpuste. ks 65,00 78,00 

A.10 

Odstránenie cestných spomaľovacích pásov fyzické odstránenie 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, cde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (odborné odstránenie a uskladnenie sutiny-
vybúraného materiálu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 17,00 20,40 

A.11 
Súvisiace sadové úpravy následná úprava terénu po realizovaných 
prácach (umiestnenie trávového semena a jeho rozmiestnenie) 2 m 2,00 2,40 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 1b 

Predmet zákazky 
„Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci 

Dunajská Lužná" 
Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

ZD.1 

Realizácia chodníkov a plôch zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz 
zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
150mm, pokládka štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm, dodávka dlažby v hrúbke 
do 60 mm, kompletná realizácia plochy na cementobetónový podklad 
do hrúbky 100 mm a uloženie zámkovej dlažby do lôžka. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 35,20 42,24 

ZD.2 

Realizácia parkoviska zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, 
úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
200mm, , pokládka podklad. betónu 80mm, , dodávka dlažby v hrúbke 
do 80 mm a jej uloženie do štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 37,20 44,64 

ZD.3 
Oprava chodníkov a plôch zo ZD s obrubníkmi - demontáž ZD, zemné 
práce, demontáž PO/ CO, úprava alebo vyhotovenie podkladu do 
300mm pre ZD a CO/PO s rozmiestnením a zhutnením štrkodrvy, 
spätné uloženie ZD do lôžka, kompletná úprava a vyčistenie plochy a 
okolia. 

m2 33,40 40,08 



CB.1 

Realizácia ciest a parkovísk z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 200mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 33,40 40,08 

CB.2 

Realizácia chodníkova a plôch z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 150mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 27,40 32,88 

CB.3 

Realizácia cestných spomaľovacích pásov z betónu/ ZD, realizácia 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, kde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (hrúbka 170 mm, vrátane potrebných materiálov 
konštrukcie prechodu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. bm 75,00 90,00 

VO.1 Výmena obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, uloženie do betónového 
lôžka, dodávka. 

bm 19,00 22,80 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 2 

Osoba oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach jej realizácie a ich kontaktné 
telefónne čísla a e-mailové adresy: 

Názov spoločnosti: CESTY NITRA, a.s. 
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Rác 
telefónne číslo: 0910 803 925 
e-mailová adresa: lubomir.rac@cestynitra.sk 

mailto:lubomir.rac@cestynitra.sk


Príloha č. 1a 

Predmet zákazky „Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných 
priestranstiev v obci Dunajská Lužná" 

Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

A.1 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 60 mm - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hrúbky 60 mm s 
naložením a odvozom na skládku, odstránenie nečistôt podkladu z 
betónu do s naložením a odvozom na skládku, likvidácia vybúraných 
hmôt - asfalt, likvidácia vybúraných hmôt - betón, podklad 
cementobetónový, odstránenie nečistôt, penetrácia asfaltovým 
postrekom, uloženie asfaltobetónovej zmesi so zhutnením valcom, príp. 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 22,25 26,70 

A.2 

Výmena krycej vrstvy komunikácie - frézovanie živičného krytu hrúbky 
do 6 cm s naložením a odvozom, likvidácia vybúraných hmôt - asfalt, 
penetrácia asfaltovým postrekom, strojná pokládka asfalto betónovej 
zmesi do hrúbky 6 cm so zhutnením valcom a zabezpečenie dopravným 
značením. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. m2 22,25 26,70 



A.3 

Opravy chodníkov liatym asfaltom/ asfaltobetónom - rezanie asfaltu do 
hrúbky 60 mm, odstránenie živičného krytu do hr. 60 mm s naložením 
a odvozom a uložením na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 150 mm s naložením, odvozom a uložením na 
skládku, úprava a zhutnenie podkladu, podklad cementobetónový 
hrúbky 150 mm, uloženie lepenky + dodávka, uloženie liateho asfaltu s 
posypom drťou, zavalcovanie. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 65,85 79,02 

A.4 

Opravy prepadov komunikácií - hĺbka do 80 cm / ml - rezanie asfaltu 
do hr. 150 mm, odstránenie krytu živičného do hrúbky 150 mm s 
naložením a od vozom na skládku, odstránenie poškodeného podkladu 
z betónu do hrúbky 250 mm s naložením a odvozom na skládku, 
podklad cementobetónový do hrúbky 250 mm, odstránenie nečistôt, 
štrkové lôžko hrúbky 200 mm, vyrovnanie povrchu, penetrácia 
asfaltovým postrekom, uloženie asfaltobetónovej v hr. do 120mm 
zmesi so zhutnením valcom. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 117,25 140,70 

A.5 

Opravy výtlkov komunikácií do hrúbky 200 mm - rezanie asfaltu a 
odstráneie povrchu do hrúbky 200 mm, odstránenie krytu živičného do 
hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, odstránenie poškodeného 
podkladu z betónu do hrúbky 200 mm s naložením a odvozom, dodanie 
cementovo betónového podkladu do hrúbky 200 mm, odstránenie 
nečistôt, penetrácia asfaltovým postrekom, uloženie asfaltovo 
betónovej zmesi do hr. 100mm so zhutnením valcom, prípadne 
vibračnou doskou. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

ks 29,08 34,90 

A.6 Pokládka a dodanie CO (cestný obrubník) vrátane vytvorenia lôžka pre 
CO a ich uloženie. 

bm 14,10 16,92 

A.7 Pokládka a dodanie PO (parkový obrubník) vrátane vytvorenia lôžka 
pre PO a ich uloženie. 

bm 8,05 9,66 



A.8 Výšková úprava uzáveru inžinierskych sietí. ks 15,00 18,00 

A.9 Výšková úprava uličnej vpuste. ks 50,00 60,00 

A.10 

Odstránenie cestných spomaľovacích pásov fyzické odstránenie 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, cde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (odborné odstránenie a uskladnenie sutiny-
vybúraného materiálu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

2 m 49,30 59,16 

A.11 
Súvisiace sadové úpravy následná úprava terénu po realizovaných 
prácach (umiestnenie trávového semena a jeho rozmiestnenie) 2 m 4,25 5,10 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 1b 

Predmet zákazky 
„Rekonštrukčné práce a opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a verejných priestranstiev v obci 

Dunajská Lužná" 
Referenčné položky 

Poradové 
číslo Názov a popis referenčnej položky Jednotka Jednotková cena v € bez DPH* Jednotková cena v € s DPH* 

ZD.1 

Realizácia chodníkov a plôch zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz 
zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
150mm, pokládka štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm, dodávka dlažby v hrúbke 
do 60 mm, kompletná realizácia plochy na cementobetónový podklad 
do hrúbky 100 mm a uloženie zámkovej dlažby do lôžka. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 49,82 59,78 

ZD.2 

Realizácia parkoviska zo ZD bez obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, 
úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie štrkodrvy fr. 0-32 -
200mm, , pokládka podklad. betónu 80mm, , dodávka dlažby v hrúbke 
do 80 mm a jej uloženie do štrkodrvy fr. 4-8 - 40mm. Vyčistenie a 
úprava stavby a okolia. 

m2 46,00 55,20 

ZD.3 
Oprava chodníkov a plôch zo ZD s obrubníkmi - demontáž ZD, zemné 
práce, demontáž PO/ CO, úprava alebo vyhotovenie podkladu do 
300mm pre ZD a CO/PO s rozmiestnením a zhutnením štrkodrvy, 
spätné uloženie ZD do lôžka, kompletná úprava a vyčistenie plochy a 
okolia. 

m2 49,60 59,52 



CB.1 

Realizácia ciest a parkovísk z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 200mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 44,60 53,52 

CB.2 

Realizácia chodníkova a plôch z CB (cestný betón) bez obrubníkov -
výkop, odvoz zeminy, úprava povrchu, rozmiestnenie a zhutnenie 
štrkodrvy fr. 0-32 - 200mm, vytvorenie lôžka a zhutnenie povrchu, 
šalovanie, pokládka cementobetónu tr. III/ 25 - 150mm, povrch. 
úprava CB a rezanie dilatač. špár. Vyčistenie a úprava stavby a okolia. 

m2 38,60 46,32 

CB.3 

Realizácia cestných spomaľovacích pásov z betónu/ ZD, realizácia 
spomaľovacích prechodov pre chodcov, kde je prechod zdvihnutý do 
úrovne chodníkov (hrúbka 170 mm, vrátane potrebných materiálov 
konštrukcie prechodu). Vyčistenie a úprava stavby a okolia. bm 111,52 133,82 

VO.1 Výmena obrubníkov - výkop, odvoz zeminy, uloženie do betónového 
lôžka, dodávka. 

bm 22,80 27,36 

* Všetky ceny sú uvádzané so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta 



Príloha č. 2 

Osoba oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach jej realizácie a ich kontaktné 
telefónne čísla a e-mailové adresy: 

Názov spoločnosti: 
Meno a priezvisko: 
telefónne číslo: 
e-mailová adresa: 

TIMS, spol. s r.o. 
Ing. Peter Slovák 
0905 263 234 
slovak@tims-sro.sk 

mailto:slovak@tims-sro.sk

