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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

na realizáciu stavebnej zákazky 

 "Oprava chodníkov a verejných komunikácií  

v obci Dunajská Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž"  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Obec Dunajská Lužná  

Verejný obstarávateľ podľa §7, ods.1, písm. b zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákona o VO“). 

IČO: 00400009 

Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná 

Kontaktná osoba pre realizáciu výberu dodávateľa zákazky: PhDr. Blažej Slabý, CSc. 

Mobil: +421 918 963 377 

Elektronická pošta: bs5262@gmail.com 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Ing. Norbert Hudák 

Tel. kontakt: +2412 40259821, 

Mobil: +421 911 196 505  

Elektronická pošta: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk 

Internetová adresa: www.dunajskaluzna.sk 

 

2. Názov a predmet zákazky  

        Názov zákazky je: "Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská    

        Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž"  

 

2.1 Podľa  stavebnej projektovej dokumentácie zákazky je oprava chodníkov navrhovaná ako 

rekonštrukcia chodníkov v časti Lipnickej ulice v obci Dunajská Lužná, časť obce Nová 

Lipnica. Stavba celkom je rozdelená na štyri úseky: 

• Prvý úsek – od km 0,249 549 do km 0,581 16 (Spojná ulica), 

• Druhý úsek – od km 0,587 798 do km 0,741 761, 

• Tretí úsek – od km 0,890 938 do km 0,945 368 (osobitné úseky ľavá a pravá strana), 

• Štvrtý úsek – od km 1,118 758 do km 1,368 648. 

Staničenie chodníkov je podľa staničenia cesty na Lipnickej ulici, pričom km 0,000 je v 

križovatke ciest I/63 a III/1055. Rekonštrukcia pozostáva z rozšírenia chodníka na 

základnú šírku 1,50 a z výmeny liateho asfaltu za asfaltový betón. Súčasťou stavby je aj 

rekonštrukcia odvodnenia. V súčasnosti majú cesty III/1055 a III/1058 vyššie niveletu ako 

je niveleta chodníka, resp. vjazdov na jednotlivé nehnuteľnosti, kde je dôležité venovať 

zvýšenú pozornosť realizácii odvodnenia, aby dažďová voda netiekla na súkromné 

pozemky. Z tohto dôvodu sú osádzané líniové žľaby do väčšiny vjazdov. Popis 

technického riešenia rekonštrukcie je podľa úsekov. 

2.2 Zákazka - Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II. etapa 

sa vzťahuje  k týmto úsekom: 

• Prvý úsek – od km 0,249 549 do km 0,581 16 (Spojná ulica) s označením – Lipnická   

   ulica - 1. úsek – od km 0,249 549 do km 0,581 16 

• Tretí úsek – od km 0,890 938 do km 0,945 368 v ľavej časti chodníka smerom na obec  
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   Miloslavov s označením - Lipnická ulica - 3.1. úsek – od km 0,890 938 do km 0,945  

   368 – vľavo 

 

3. Opis predmetu zákazky - Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská 

Lužná - II. etapa – Opakovaná súťaž (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

  

3.1 Predmet zákazky- Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná 

- II. etapa – Opakovaná súťaž pozostáva z týchto dvoch úsekov – popis podľa stavebnej 

projektovej dokumentácie: 

3.1.1 Lipnická ulica - 1. úsek – od km 0,249 549 do km 0,581 16. Dĺžka chodníka je 

331,611 m, podľa staničenia cesty III/1055. Chodník sa nachádza po pravej strane 

cesty. Chodník je od cesty oddelený „zeleným pásom“. Šírka chodníka je cca 1,00 – 

1,50 m. V zmysle STN je nutné chodník rozšíriť na min. šírku 1,50 m. Pred rozšírením 

je potrebné z chodníka odstrániť existujúci liaty asfalt. Pod asfaltom by sa mal 

nachádzať betónový podklad, ktorý je potrebné očistiť. Keďže šírka chodníka 

nezodpovedá požiadavkám STN je potrebné chodník rozšíriť. V prvom úseku sa vo 

väčšine rozširuje chodník jednostranne. Okrem rozšírenia je potrebné popri chodníku 

osadiť parkové obrubníky do betónu. Medzi obrubníky sa rozprestrie nový asfaltový 

povrch. Pred rozprestretím asfaltovej vrstvy sa prevedie impregnačný postrek na starú 

aj novú časť podkladu. Vjazdy – jednotlivé vjazdy je potrebné upraviť. Do vjazdov je 

potrebné osadiť líniové žľaby s nosnosťou min 12,5 t. (B125). Navrhované žľaby sú 

z vnútorným spádom 0,5 %. Vyústenie žľabov je bočné, do vsakovacích drénom 

vedených popri chodníku. Žľaby sú navrhnuté DN 150. Popri žľaboch je navrhnutý 

pás z betónovej dlažby šírky 10 cm, z dôvodu lepšej realizácie asfaltového povrchu, 

ako aj lepšej údržby, prípadne výmeny poškodených častí. Alternatívne je možné 

namiesto žľabov s mrežou použiť betónové štrbinové žľaby. Popri chodníku je 

navrhnutý vsakovací drén šírky 70 cm, hĺbky 50 cm. Z dôvodu uloženia podzemných 

vedení v ulici, nie je možné realizovať hlbší vsakovací drén, aby nedošlo k porušeniu 

IS. Pred realizáciu je potrebné vytýči inžinierske siete a ich hĺbku overiť ručne 

kopanými sondami. Odvodňovací drén pozostáva zo štrku (ťažený, dunajský) fr. 22-63 

hrúbky 35 cm na ktorý sa rozprestrie vrstva štrku fr. 63-125 hrúbky 20 cm. Veľká 

frakcia bude prečnievať cca 5 cm nad úroveň chodníka. Popri ceste je potrebné 

odstrániť zem v šírke min. 50 cm, hrúbky 20 cm a vzniknutý priestor vysypať a 

následne zhutniť štrkodrvinou (drvený štrk) fr. 8-22. Vrstvu šrtrkodrviny je potrebné 

hutniť a nesmie byť vyššie ako priľahlá cesta. Navrhované výšky a spády chodníka sú 

v prílohe č. 2. Pred existujúcim prechodom pre chodcov na Spojnej ulici je potrebné 

osadiť varovný a výstražný pás v zmysle TP 048 a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

3.1.2 Lipnická ulica - 3.1. úsek – od km 0,890 938 do km 0,945368 – vľavo. Dĺžka 

chodníka je 54,43 m podľa staničenia cesty III/1055. Rekonštrukcia chodníka je 

navrhnutá po obidvoch stranách cesty III/1055. V tomto úseku je potrebné existujúci 

chodník odstrániť na nahradiť ho novým z dôvodu výškového osadenia. Na ľavej 

strane je navrhnutý chodník šírky 1,50, na pravej strane je navrhnutý chodník šírky 

1,75. Chodník vľavo – osadení je 50 cm od cesty. Priestor medzi cestou a chodníkom 

sa vykope do hĺbky min. 50 cm., Vzniknutá ryha sa vysype ťaženým (okrúhlym) 

štrkom fr. 22-32-63 hrúbky na ktorý sa rozprestrie štrkodrvina fr. 8-22 hrúbky 20 cm, 

ktorá sa zhutní. Do drénu je vhodné osadiť drenážnu rúrku DN 150. Keďže podľa 

podkladov sa nedá navrhnúť miesto na vsakovanie, je potrebné po realizácii výkopu 

zavolať investora a projektanta na doriešenie odvodnenia. Od cesty III/1055 sa na 

chodníku osadí cestný obrubník, tak aby chodník bol vyššie ako cesta o min. 12 cm. 
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Na rampy a pred existujúce prechody sa osadí dlažby pre nevidiacich a slabozrakých v 

zmysle TP 048. Chodník vpravo – je navrhnutý 0,50 m od existujúcej cesty. Priestor 

medzi cestou a rekonštrukciou chodníka sa vyplní vsakovacím drénom do ktorého sa 

osadí drenážna rúrka (trativod) DN 150, ktorá bude zaústený do vsakovacej 

trativodnej šachty (VST) v mieste vsakovacieho drénu (podrobnosti viď vzorový 

priečny rez). Existujúca dlažba na parkovisku sa rozoberie v mieste chodníka. 

Chodník je z obidvoch strán lemovaný cestným obrubníkom s prevýšením 12 cm. V 

mieste prechodu pre chodcov a vjazdov na parkovisko sa obrubník zapustí na úroveň 

okolitých spevnených plôch. Na rampy a pred existujúce prechody sa osadí dlažby pre 

nevidiacich a slabozrakých v zmysle TP 048.   

  

3.2   Ďalšie podrobné vymedzenie rozsahu jednotlivých častí zákazky je v prílohách tejto 

výzvy: Príloha č. 3 - Stavebná projektová dokumentácia (výkresová dokumentácia 

a Technická správa) a Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Výkaz výmer úsek č. 1 a úsek č. 

3.1. 

  

4.    Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

4.1  Rozdelenie predmetu zákazky na časti nie je prípustné a uchádzač predkladá cenovú  

       ponuku za celý predmet zákazky úsekov 1 a 3.1 vľavo podľa popisu v bode 3.1 tejto 

       Výzvy. 

 

5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

       Hlavný predmet:  

45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov 

       Doplňujúce predmety: 

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

45233142-6 – Práce na oprave ciest 

 

6. Druh zákazky:  
6.1 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej stanovenia:  

7.1 Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe naceneného rozpočtu výkaz 

výmer pre každý úsek zákazky osobitne. 

7.2 Celková predpokladaná hodnota zákazky je stanovená ako súčet hodnôt oboch úsekov 

spoločne bez DPH. 

7.3 Predpokladaná hodnota zákazky úseku Lipnická ulica - 1. úsek – od km 0,249 549 do 

km 0,581 16 je 76 760,60 EUR bez DPH.    

7.4 Predpokladaná hodnota zákazky úseku Lipnická ulica - 3.1. úsek – od km 0,890 938 do 

km 0,945368 – vľavo je 10 963,30 EUR bez DPH. 

7.5 Predpokladaná hodnota zákazky v oboch úsekoch celkom je 87 723,90 EUR bez DPH. 

 

8.       Typ zmluvy 

8.1.  Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 

a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva nesmie obsahovať ustanovenie, ktoré je 

v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. 

8.2.    Návrh Zmluvy o dielo je uvedený v : Príloha č. 2 k Výzve - Zmluva o dielo - návrh. 
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9.        Miesto realizácie predmetu zákazky: 

9.1      Obec Dunajská Lužná, časť obce Nová Lipnica 

 

10.     Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

10.1. Verejný obstarávateľ  pre záujemcov zabezpečuje obhliadku miesta realizácie zákazky 

v rámci ktorej si sami overia a získajú informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 

cenovej ponuky a Harmonogramu prác. Výdavky spojené s obhliadkou miest realizácie 

zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

10.2 Spoločná obhliadka miesta realizácie zákazky sa uskutoční dňa 10.08.2018 so 

začiatkom o 9,00 hod. s predpokladanou dobou trvania obhliadky do 10,00 hod. 

Miestom stretnutia zástupcov záujemcov o obhliadku je parkovisko pred Obecným 

úradom obce Dunajská Lužná na adrese Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná.  

10.3 Z obhliadky miesta realizácie je obstarávateľom umožnené pre záujemcov zhotovenie 

foto resp. video dokumentácie. 

10.4 Kontaktná osoba: Ing. Norbert Hudák, tel.: 02/40259821, mobil: 0911 196 505  e-mail: 

norbert.hudak@dunajskaluzna.sk 

 

11.    Termín plnenia predmetu zákazky 

11.1. Termín plnenia predmetu zákazky je do 40 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o dielo  v mesiacoch august až október 2018 na všetky práce, tak ako sú 

zadefinované v bode 3.1 tejto výzvy v plnom rozsahu. Splnenie predmetu zákazky bude 

zdokumentované preberacím protokolom až na základe, ktorého schválenia štatutármi 

zmluvných strán je možné vystavenie faktúry zhotoviteľom. 

11.2  Víťazný uchádzač je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výsledku 

verejnej súťaže predložiť štatutárnym orgánom podpísanú Zmluvu o dielo 

obstarávateľovi k podpisu. V prípade, že tak neurobí obstarávateľ vyhradzuje právo 

vyzvať k podpisu Zmluvy o dielo uchádzača s druhým miestom v poradí vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk. V prípade, že danú požiadavku nesplní ani v poradí 

druhý resp. ani tretí uchádzač, obstarávateľ zruší predmetnú verejnú súťaž.  

 

12.     Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v prílohe č.2 

výzvy na predkladanie cenových ponúk v Zmluve o dielo a bude vyjadrená v EUR. 

12.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

12.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa rozpočtu pre každú položku 

(úseky  č. 1 a č. 3.1 – vľavo) zákazky podľa bodu 3.1 tejto Výzvy osobitne a konečná 

cena ponuky bude súčtom cien jednotlivých položiek zákazky. Cena diela musí 

obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky. V cene diela musia 

byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami, dodávkou materiálu a 

odvozom a likvidáciou odpadu. Výkaz výmer pre jednotlivé položky zákazky predloží 

uchádzač ako súčasť cenovej ponuky v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo. Pre spracovanie 

výkazu výmeru uchádzača na predmet zákazky v Prílohe č. 1 k ZoD - Výkaz výmer 

úsek č. 1 a úsek č. 3.1 na predkladanie cenových ponúk predkladáme nenacenené 

výkazy výmery  jednotlivých úsekov podľa  bodu 3.1 tejto Výzvy. 

12.4 Uchádzač nie je oprávnený k vykonaniu akýchkoľvek zmien alebo úprav v priložených 

nenacenených výkazoch výmeroch a ich krycích listoch zákazky. Zmeny alebo úpravy 

v počte, názvoch a objemoch položiek rozpočtu zo strany uchádzača bude verejný 
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obstarávateľ hodnotiť ako narušenie podmienok súťaže a takáto cenová ponuka bude zo 

súťaže vylúčená.  

12.4 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľ 

DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, upozorní v ponuke. 

 

13.     Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

13.1   Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa.  

13.2    Splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

13.3    Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

13.4.  Zhotoviteľ vystaví a objednávateľ uhradí faktúru po odovzdaní / ukončení  a prevzatí 

diela každej časti diela osobitne resp. po odovzdaní / ukončení  a prevzatí celého diela.  

 

14.      Podmienky účasti 

14.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení realizovať stavebné práce uvedené 

v bode 3.1  tejto výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.). 

14.2. Uchádzač predloží zoznam minimálne troch realizovaných stavebných prác rovnakého 

alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov t. 

j. od 03.08. 2013 do 02. 08. 2018 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. 

v celkovej hodnote prác minimálne 150 000,00 EUR bez DPH, pričom minimálne 

jedna zákazka musí byť minimálne v hodnote rovnajúcej sa sume predpokladanej 

hodnoty zákazky z tejto Výzvy. Uchádzač v ponuke uvedie kde a ako si môže verejný 

obstarávateľ uvedené informácie overiť a ak taká možnosť nie je, tak uchádzač 

predloží referencie k zákazkám od osôb, ktorým boli tieto práce zrealizované. 

14.3 Zrealizované stavebné práce uvedené v zozname sa musia týkať budovania verejných 

komunikácií alebo ich opráv. 

14.4 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

15. Obsah cenovej ponuky 

            Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

15.1 Štatutárom overený výpis z Obchodného registra resp. výpis zo Živnostenského 

registra alebo iný rovnocenný doklad  so zápisom predmetu činnosti oprávňujúceho 

k zabezpečeniu stavebných prác v zmysle predmetu zákazky tejto súťaže. 

15.2 Doplnenie dát k identifikácii uchádzača: telefón, mobil a fax kontakt a adresa na 

internetovú stránku uchádzača ak je táto stránka zriadená, meno a priezvisko a telefón, 

mobil a fax kontakt  kontaktnej osoby ak bola takáto osoba uchádzačom určená. 

15.3 Zoznam zrealizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru 

podľa bodu 14.2. Výzvy 

15.4 Prílohu č. 1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk - Čestné vyhlásenie uchádzača. 

15.5 Štatutárnym zástupcom podpísanú Prílohu č. 2 k Výzve na predkladanie cenových 

ponúk - Zmluvu o dielo – návrh,  s doplnením dát uchádzača a uvedením navrhovanej 

ceny za vykonanie stavebných prác celkom ako kritéria na vyhodnotenie  predloženej 

cenovej ponuky. Podpisom návrhu Zmluvy o dielo vyjadruje uchádzač záväzný súhlas 

s jej obsahom. 

15.6 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo – nacenený výkaz výmer ako položkový rozpočet 

s rekapituláciou a s krycím litom pre každý úsek predmetu zákazky osobite. 

15.7 Prílohu č. 2 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác  doby realizácie zákazky 

maximálnom trvaní 50 kalendárnych dní.  
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15.8 Elektronická verzia kompletnej dokumentácie na CD – scan podpísaných originálov 

predkladaných dokumentov cenovej ponuky.  

 

16.      Lehota, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky 

16.1    Lehota na predloženie cenových ponúk je dňa  22.08.2018 do 11:30 hod. Ponuky  

         predložené po tomto limite budú uchádzačom vrátené bez ich otvorenia            

a vyhodnotenia.  

16.2   Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Obecný úrad Dunajská Lužná,            

          Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Pri osobnom doručení cenovú ponuku  

          predložiť v podateľni Obecného úradu. 

16.3   Ponuky vypracované podľa bodu 15 tejto výzvy v jednom originálnom spracovaní   

          uchádzač predkladá zalepenej obálke označenej heslom „Oprava chodníkov   

          a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná -  I. etapa – Opakovanie súťaže.“ 

s upozornením „Verejná súťaž / Neotvárať“. Na obálke musí byť uvedená adresa 

verejného obstarávateľa a adresa uchádzača. 

16.4   Všetky časti cenovej ponuky pevne spojené napr. v hrebeňovej väzbe pričom titulná   

          strana cenovej ponuky resp. strana nasledujúca po titulnej strane bude uvádzať   

          obsah cenovej ponuky s podpisom štatutára uchádzača.  

 

17.     Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

17.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH. 

17.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu  

  celkovú cenu v eurách bez DPH na celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto    

   výzvy. 

17.3 V prípade rovnosti cenových ponúk u dvoch resp. viacerých uchádzačov poradie  

   uchádzačov bude stanovené podľa dátumu a času predloženia ponúk vzostupným  

   radom. 

 

18. Vyhodnotenie cenových ponúk 

18.1  Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia  

         požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  

18.2  Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 22.08.2018 do 13:00 hod. na adrese  

         Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. 

 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

19.1 Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 

zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

19.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. 

19.3 V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení 

verejného obstarávania, odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný 

obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj 

druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho 

uchádzača k podpisu zmluvy. V prípade, že aj tretí uchádzač odmietne podpísať 

Zmluvu o dielo verejný obstarávateľ verejnú súťaž zruší a vypíše ju odznova. 

 

20. Obchodné podmienky 

20.1     Obchodné podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy v Zmluve o dielo – návrh.. 

 

21. Ďalšie informácie: 
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21.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v  

prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať 

výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel 

maximálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky podľa bodu  č. 7. tejto Výzvy.. 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie cenových ponúk: 

 

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie cenových ponúk - Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie cenových ponúk - Zmluva o dielo / návrh 

 Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – nenacenený výkaz výmer zákazky podľa  

úsekov č. 1. a č. 3.1 (vľavo) realizovanej zákazky. 

 Príloha č. 2 k Zmluve o dielo – Harmonogram prác. 

Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie cenových ponúk – Stavebná projektová dokumentácia 

pre úsek č. 1 a úsek č. 3. 

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 03.08.2018 

 

 

Vypracoval:  

PhDr. Blažej Slabý, osoba poverená realizáciou výberu dodávateľa zákazky 

 

 

 


