
Poznámka: Príloha č. 1 k Rámcovej dohode bude spracovaná za každého zhotoviteľa samostatne.

Príloha č.l k Rámcovej dohode - Kontaktné osoby vrátane uvedenia kontaktnej e-mailovej
adresy a telefónneho čísla (vypracovaná za každého dodávateľa samostatne)

Názov dodávateľa:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

MIPE Invest, s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Peter Bugáň, konateľ
36837075

Zoznam osôb
poverených na vecné konanie v rozsahu tejto Rámcovej dohody za dodávateľa

a ich kontaktné údaje.

Meno a priezvisko Číslo telefónu Druh činnosti E-mail adresa
Čapeková Gabriela 0918 705 400 Komunikácia 

ohľadom Výzvy na 
predkladanie ponúk

canekovafa), mipeinvest.sk

Čapeková Gabriela 0918 705 400 Prijímanie
objednávok

capekovaía),mipeinvest.sk

Šušoliak Juraj 0918 705 410 Komunikácia 
ohľadom plnenia 
z čiastkovej zmluvy 
alebo objednávky

susoliak(a),mipeinvest.sk

V Žiline, dňa 25.2.2021

Peter Bugan /Konateľ

podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa



Príloha č.2 k Rámcovej dohode* Výška zliav poskytnutých zhotoviteľmi pre účely výpočtu
maximálnej ceny

Názov alebo obchodné meno uchádzača: MIPE Invest, s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Kritériá
Číslo v %

zaokrúhlené na dve 
desatinné miesta

Výška poskytnutej zľavy zo všetkých 
položiek, ktoré obsahuje program 

„CENKROS“ platné v danom 
aktuálnom období

53,00



Príloha é.3 k Rámcovej dohode -Zoznam subdodávateľov -  vyplní uchádzač

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky Podiel 
subdodávky 
vyjadrený 

sumou vrátane 
bez DPH

- - - 0,00
- - - 0,00
- - - 0,00
- - - 0,00



Poznámka: Príloha č. 1 k Rámcovej dohode bude spracovaná za každého zhotoviteľa samostatne.

Príloha č.l k Rámcovej dohode - Kontaktné osoby vrátane uvedenia kontaktnej e-mailovej
adresy a telefónneho čísla (vypracovaná za každého dodávateľa samostatne)

Názov dodávateľa:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

HSG s.r.o.
Oravský Podzámok 138 
Holubčík Ján. konateľ spoločnosti 
36 398 021

Zoznam osôb
poverených na vecné konanie v rozsahu tejto Rámcovej dohody za dodávateľa

a ich kontaktné údaje.

Meno a priezvisko Číslo telefónu Druh činnosti E-mail adresa
Ing. Richard Muráň +421902592914 Komunikácia 

ohľadom Výzvy na 
predkladanie ponúk

richard.muran@hsg.sk

Adriana Jurčiová +421435893011 Prijímanie
objednávok

adriana.jurciova@hsg.sk

Pavol Križo +421910448683 Komunikácia 
ohľadom plnenia 
z čiastkovej zmluvy 
alebo objednávky

pavol.krizo@hsg.sk

V Oravskom Podzámku, dňa 15.3.2021

podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa

mailto:richard.muran@hsg.sk
mailto:adriana.jurciova@hsg.sk
mailto:pavol.krizo@hsg.sk


Príloha č.2 k Rámcovej dohode - Výška zliav poskytnutých zhotoviteľmi pre účely výpočtu
maximálnej ceny

Názov alebo obchodné meno uchádzača: HSG s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Oravský Podzámok 138, 027 41 Oravský Podzámok

Kritériá
Číslo v %

zaokrúhlené na dve 
desatinné miesta

Výška poskytnutej zľavy zo všetkých 
položiek, ktoré obsahuje program 

„CENKROS“ platné v danom 
aktuálnom období

38.52 %



Príloha č.3 k Rámcovej dohode - Zoznam subdodávateľov -  vyplní uchádzač

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky Podiel 
subdodávky 
vyjadrený 

sumou vrátane 
bez DPH



Poznámka: Príloha č. 1 k Rámcovej dohode bude spracovaná za každého zhotoviteľa samostatne.

Príloha č.l k Rámcovej dohode - Kontaktné osoby vrátane uvedenia kontaktnej e-mailovej
adresy a telefónneho čísla (vypracovaná za každého dodávateľa samostatne)

Názov dodávateľa: HASTRA s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Zastúpený: Jozef Hanuliak, konateľ
IČO: 31 606 296

Zoznam osôb
poverených na vecné konanie v rozsahu tejto Rámcovej dohody za dodávateľa

a ich kontaktné údaje.

Meno a priezvisko Číslo telefónu Druh činnosti E-mail adresa
Ing. Juraja Ciba 0907 850309 Komunikácia 

ohľadom Výzvy na 
predkladanie ponúk

hastra@hastra.sk

Jozef Hanuliak 0907 850300 Prijímanie
objednávok

jozef@hastra.sk

Ing. Peter Pika 0907 850316 Komunikácia 
ohľadom plnenia 
z čiastkovej zmluvy 
alebo objednávky

pika@hastra.sk

V Žiline, dňa 1.3.2021

iozef Hanuliak, konateľ

mailto:hastra@hastra.sk
mailto:jozef@hastra.sk
mailto:pika@hastra.sk


Príloha č.2 k Rámcovej dohode - Výška zliav poskytnutých zhotoviteľmi pre účely výpočtu
maximálnej ceny

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

HAATRA s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača:

Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

Kritériá
Číslo v %

zaokrúhlené na dve 
desatinné miesta

Výška poskytnutej zľavy zo všetkých 
položiek, Woré obsahuje program 

„CENKROS“ platné v danom 
aktuálnom období 35,00



Príloha č.3 k Rámcovej dohode - Zoznam subdodávateľov -  vyplní uchádzač

Názov subdodávateľa
--v-----------
ICO Predmet subdodávky Podiel 

subdodávky 
vyjadrený 

sumou vrátane 
bez DPH

0

,



Poznámka: Príloha č. 1 k Rámcovej dohode bude spracovaná za každého zhotoviteľa samostatne.

Názov dodávateľa: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR
Zastúpený: Ing. Martin Miiller, oblastný riaditeľ pre Žilinský kraj

konajúci na základe poverenia

IČ CZ: 000 14 915

Príloha č.l k Rámcovej dohode - Kontaktné osoby vrátane uvedenia kontaktnej e-mailovej
adresy a telefónneho čísla (vypracovaná za každého dodávateľa samostatne)

Zoznam osôb
poverených na vecné konanie v rozsahu tejto Rámcovej dohody za dodávateľa

a ich kontaktné údaje.

Meno a priezvisko Číslo
telefónu Druh činnosti E-mail adresa

lng.Marián
Bukovský

0905 475 722 Komunikácia ohľadom 
Výzvy na predkladanie 
ponúk

marian.bukovsky@metrostav.cz

Ing. Jana Salíniová 0907 248 284 Prijímanie objednávok jana.saliniova(5)metrostav.cz
Ing.Dana Mihálová 0907 855 296 Komunikácia ohľadom 

plnenia z čiastkovej 
zmluvy alebo objednávky

dana.mihalova@metrostav.cz

V Žiline, dňa 29.03.2021

Ing. Marím Miiller, 
oblastný riaditeľ pre Žilinský kraj 

konajúci na základe poverenia

mailto:marian.bukovsky@metrostav.cz
mailto:dana.mihalova@metrostav.cz


Príloha č.2 k Rámcovej dohode - Výška zliav poskytnutých zhotoviteľmi pre účely výpočtu
maximálnej ceny

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 
Metrostav a.s.

Adresa alebo sídlo uchádzača: 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR

Kritériá
Číslo v %

zaokrúhlené na dve 
desatinné miesta

Výška poskytnutej zľavy zo všetkých 
položiek, ktoré obsahuje program 

„CENKROS“ platné v danom 
aktuálnom období 34



Príloha č.3 k Rámcovej dohode - Zoznam subdodávateľov -  vyplní uchádzač

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky Podiel
subdodávky 
vyjadrený 

sumou vrátane 
bez DPH

0,00

Uchádzač čestne vyhlasuje, že v tomto čase mu nie je známy žiadny subdodávateľ.

Predpokladáme, že všetky potrebné stavebné práce týkajúce sa realizácie predmetu diela 
budeme vykonávať vlastnými kapacitami.
V prípade, že by došlo ku zmene podmienok tohto vyhlásenia, prehlasujeme, že prípadný 
subdodávateľ bude spĺňať pravidlá v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
Zároveň budú splnené podmienky zmluvy o dielo.


