
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších   predpisov  (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- ............./6431/2021            č. zhotoviteľa: .......................

Vypracovanie  projektovej  dokumentácie  na  územné  rozhodnutie  (DÚR),  dokumentácie  na
stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP),  dokumentácie na realizáciu stavby
(DRS),  výkon autorského dozoru (AD),  vytýčenie  obvodu staveniska,  vytýčenie  a odovzdanie
pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty (VP) v zmysle priložených dokumentov
(B1 opis predmetu obstarávania).

„I/65D Martin - križovatka“ 

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Sídlo: Miletičova 19,  826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ SSC 

            Právna forma: Rozpočtová  organizácia  zriadená  Ministerstvom  dopravy,
pôšt  a telekomunikácií  SR  (právny  nástupca  –  MDV  SR)
zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995 v znení
neskorších zmien a doplnení

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO: 00 00 33 28
DIČ: 2021067785

Telefónne spojenie:                    041/507 46 12
e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať: 

- vo veciach zmluvných: PhDr. Ivan Brečka, MBA, riaditeľ SSC IVSC Žilina
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
Ing. Vladimír Kasaj, vedúci odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických: Ing. Stanislav Lališ, námestník úseku investičnej prípravy
Ing. Martina Košťálová, úsek investičnej prípravy

- vo veciach cenových: p. Katarína Staneková

           (ďalej len „objednávateľ“)



-- a –

1.2 ZHOTOVITEĽ: DAQE Slovakia s.r.o.

Sídlo: Pribinova8953/62, 010 01 Žilina
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

             Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L 
Štatutárny orgán: konateľ

V zastúpení: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
- vo veciach technických: Ing. Lukáš Rolko  

             - vo veciach cenových: Ing. Július Hlaváč   
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina     
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022 463 751
Telefónne spojenie: +421 908 047 197

                                                                                                             
(ďalej len "zhotoviteľ")

                   (spolu „zmluvné
strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Táto  zmluva  sa  uzatvára  ako  výsledok  verejného  obstarávania  v zmysle  zákona  č.  343/2015 Z.z.
o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom
obstarávaní“) postupom zákazky s nízkou. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup  verejného  obstarávania  zákazka  s nízkou  hodnotou  podľa  §  117  zákona  o  verejnom
obstarávaní.

čl. 1 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
o dielo (ďalej len „zmluva") pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
„I/65D  Martin  -  križovatka“  projektovú  dokumentáciu  na  územné  rozhodnutie  (DÚR),
dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), dokumentácia na
realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie osi cesty (VP), v  zmysle
priložených  podkladov  a požiadaviek  na  horeuvedenú  stavbu  (ďalej  len  ako  „dielo")  a že
objednávateľovi toto dielo odovzdá.

2.2 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  spôsobom  dojednaným  v  tejto  zmluve  dokončené  dielo
prevezme, zaplatí  za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi  dohodnuté
spolupôsobenie.

čl. 2 ROZSAH  A OBSAH



3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl.2 bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na súťaž (ďalej
len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou zhotoviteľa predloženou dňa 15.04.2021,
tvoria prílohu tejto zmluvy.  

3.2 V  rámci  dohodnutej  ceny  podľa  odseku  6.1  zhotoviteľ'  dodá  dielo  objednávateľovi
v nasledovných počtoch:

- 6 x DÚR – tlačená forma,
- 6 x DÚR – digitálna forma na CD, 
- 6 x DSP  – tlačená forma,
- 2 x DSP  – digitálna forma,
- 6 x DRS  – tlačená forma,
- 2 x DRS – digitálna forma na CD, 
- 6 x DP – tlačená forma, 
- 2 x DP – digitálna forma na CD, 
- 2 x ocenený rozpočet v tlačenej forme – pre obstarávateľa v súlade s (TP 019)
- 2 x ocenený rozpočet v digitálnej forme na CD nosiči – pre obstarávateľa
- 6 x naviac záber pozemkov
- 6 x naviac koordinačné situácie 
- 6 x naviac Ortofotomapa stavby pre potreby obstarávateľa
- 3 x snímka z katastrálnej mapy dotknutého územia 
- 2 x originály pre právne úkony, potvrdené výpisy z katastra nehnuteľnosti, listov vlastníctva,

PK vložky, prípadne potvrdenie o neknihovaných parcelách. 

čl. 3 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne
potrebnom  rozsahu  spolupôsobenie,  spočívajúce  najmä  v  odovzdaní  doplňujúcich  údajov,
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi
najneskoršie  do  7  dní  od  jeho  vyžiadania.  V osobitných prípadoch je  možné  obojstranne
dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

4.2 Zhotoviteľ  projekčných  prác  zvolá  minimálne  1x  spoločné  stretnutie  na  prerokovanie
a odsúhlasenie  návrhu  so  všetkými  dotknutými  organizáciami  pre  jednotlivé  stupne
projektovej dokumentácie a získanie stanovísk. 

4.3 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa pri príprave stavby, na prerokovaní dokumentácie
v rámci  územného  konania,  stavebného  konania  a iných  rokovaní,  na  rokovaniach
s verejnosťou a na odovzdaní staveniska. 

4.4 Kompletnú  dokumentáciu  na  územné  rozhodnutie  (DÚR),  dokumentáciu  na  stavebné
povolenie (DSP) a dokumentáciu na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu
stavby (DP (DRS)) v koncepte (vrátane všetkých záverečných vyjadrení) predloží zhotoviteľ
objednávateľovi na pripomienkovanie 1 mesiac pred termínom dodania dokumentácie na dobu
14  pracovných  dní  v dvoch  vyhotoveniach.  Dokumentácia  na  stavebné  povolenie  musí
rešpektovať územné rozhodnutie.

4.5 Pripomienky  zhotoviteľ  dopracuje  do  DÚR,  DSP  a DP  (DRS)  vrátane  opodstatnených
pripomienok z prerokovania PD s dotknutými účastníkmi, do termínu plnenia dodávky. 

4.6 Všetky stupne projektovej dokumentácie zhotoviteľ prerokuje na záverečnom prerokovaní.  



4.7 Vytyčovacia  sieť,  vytýčenie  obvodu  staveniska  a osi  cesty  budú  odovzdané  budúcemu
zhotoviteľovi  stavby  do  14  dní  od  účinnosti  ZoD  so  zhotoviteľom  stavebných  prác  pri
odovzdaní staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov. 

4.8 Výkon AD bude plynúť od začatia výstavby až do ukončenia výstavby.

4.9 Autorský  dozor  bude  prebiehať  v čase  realizácie  stavby.  Trvanie  autorského  dozoru  od
odovzdania  stavby počas  doby realizácie  do kolaudácie  stavby a záverečného technicko –
ekonomického vyhodnotenia stavby.  

čl. 4 TERMÍN PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch
2 a 3  tejto zmluvy takto:

Termín dodania  projektovej dokumentácie DÚR – do 3 mesiacov od zverejnenia ZoD, 

Termín  dodania  projektovej  dokumentácie  DSP,  DRS,  DP  -  do  3  mesiacov  od  vyzvania
objednávateľom. 

        Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do
01.03 nasledujúceho kalendárneho roku.

Vytyčovaciu  sieť,  vytýčenie  obvodu  staveniska  a osi  cesty budú  odovzdané  budúcemu
zhotoviteľovi stavby do 14 dní od účinnosti ZoD so zhotoviteľom stavebných prác pri odovzdaní
staveniska, alebo na základe vzájomnej dohody zodpovedných geodetov.  

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených
pripomienok  záverečného  prerokovania  s objednávateľom a  osobným odovzdaním  diela  v
lehote  podľa  čl.  5.1  a  v  rozsahu  a  obsahu  dohodnutom  v  čl.  2  a  3  tejto  zmluvy  osobe
objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa   čl. 7.1. 

Preberací  protokol  podpíšu  osoby  oprávnené  konať  vo  veciach  technických  za  každú  zo
zmluvných  strán.  Za  deň  dodania  sa  považuje  deň  uvedený  v  preberacom  protokole.  V
preberacom protokole  deklaruje  objednávateľ  skutočnosť,  že  dielo  nemá v deň  podpísania
preberacieho protokolu zjavné vady.

čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1  Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovená  dohodou  v  súlade  so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Predmet zmluvy

Cena
v €
bez

DPH

DPH
20%

Cena v €
s DPH

6.1.1 Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) =26.500,00                  =5.300,00           =31.800,00                          

6.1.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) =26.000,00 =5.200,00 =31.200,00

6.1.3 Dokumentácia na ponuku (DP) =1.900,00 =380,00 =2.280,00

6.1.4 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) =2.100,00 =420,00 =2.520,00

6.1.5 Autorský dozor =35,00 =7,00 =42,00



6.1.6 Vytyčovacie práce =2.000,00 =400,00 =2.400,00

6.1.7 Cena celkom =58.535,00 =11.707,00 =70.242,00

 Slovom: =sedemdesiattisícdvestoštyridsaťdva €

6.2       Podkladom  pre  úhradu  ceny  diela  budú  faktúry  vystavené  zhotoviteľom  do  15  dní  po
vyhotovení, odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní
a prevzatí časti diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu
prevzatia prác.

  Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán 
nasledovne:

- Platby za projektovú dokumentáciu budú uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT
SR  č.  6/2008  pre  príprav  a  realizáciu  stavieb  a technológií  a obstaraní  služieb
v pôsobnosti rezortu, príloha č. 3.

- Platby za DÚR, DSP, DRS, DP vrátane jej kladných odsúhlasení, s dotknutými orgánmi
a organizáciami,  budú  uhradené  90%  prislúchajúcej  čiastky  po  jej  doručení
objednávateľovi  a jej  kontrole  a 10% po vydaní  právoplatného územného rozhodnutia
(DÚR),  po  nadobudnutí  právoplatnosti  stavebného  povolenia  (DSP),  po  skončení
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby (DP, DRS), 

- Cenovú časť DP požadujeme spracovať v zmysle (TP 019), príl. č. 11, zväzku 4.

- Rozsah prác autorského dozoru a jeho fakturácia je v zmysle TP 019, príl. č. 12. Trvanie
autorského dozoru  od  odovzdania  stavby počas  doby realizácie  do  kolaudácie  stavby
a záverečného technicko  –  ekonomického vyhodnotenia  stavby.  fakturácia  na  základe
potvrdených hodín stavebným dozorom na konci kalendárneho roku alebo konci. 

6.4 Zhotoviteľ' je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr  v
deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto
zmluvy. 

6.5 Lehota  splatnosti  faktúry  je  60 kalendárnych dní  od  jej  doporučeného doručenia  do  sídla
objednávateľa, SSC IVSC Žilina, ulica Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina.

6.6 Prípadné  naviac  práce,  ktoré  vyplynú  v  priebehu  vypracovania  dokumentácie  a  budú
odsúhlasené  objednávateľom budú ocenené v  jednotkových cenách v súlade  s  časťou B.2
súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny.

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju
vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry").

6.8 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po
doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto
článku.

čl. 6 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

7.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:



7.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak 

7.1.1.1.  dôjde  ku  vzniku  potreby  doplňujúcich  služieb,  ktoré  sú  nevyhnutné,  nie  sú
zahrnuté  do  pôvodnej  zmluvy,  poskytuje  ich  pôvodný  dodávateľ  a  zmena
dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom
ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s
existujúcim  zariadením,  službami  alebo  inštaláciami  podľa  pôvodnej
zmluvy a

2. spôsobí  objednávateľovi  významné  ťažkosti  alebo  podstatnú  duplicitu
nákladov,

7.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak 

7.1.2.1  dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter 
zmluvy,

7.1.3 podľa  §  18  ods.  1  písm.  d),  ak ide  o  nahradenie  pôvodného  dodávateľa  novým
dodávateľom na základe
1. skutočnosti,  že  iný hospodársky subjekt,  ktorý  spĺňa pôvodne  určené podmienky

účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie,
vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa
podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

2. skutočnosti,  že  objednávateľ  plní  povinnosti  hlavného  dodávateľa  voči  jeho
subdodávateľom alebo

7.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez
ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

7.2 Podstatnou zmenou pôvodnej  zmluvy sa rozumie taká zmena,  ktorou sa mení povaha alebo
rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili
prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

b) mení  ekonomická  rovnováha  v  prospech dodávateľa  spôsobom,  ktorý  pôvodná  zmluva
neupravovala alebo

c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.4.

7.3 Zmluvu  možno  zmeniť  počas  jej  trvania  bez  nového  verejného  obstarávania  aj  vtedy,  ak
hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a
zároveň  je  nižšia  ako 10%  hodnoty  pôvodnej  zmluvy,  pričom  sa  nesmie  meniť  charakter
zmluvy.

7.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2,  hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50%
hodnoty  pôvodnej  zmluvy.  Opakovanými  zmenami  zmluvy  sa  nemožno  vyhnúť  použitiu
postupov a pravidiel podľa ZVO.

7.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

7.6 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok 
zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
zákona o cenách.



čl. 7 SANKCIE

8.1   V  prípade  nedodania  dokumentácie  v  zmluvne  dohodnutom  termíne  podľa  čl.  5  má
objednávateľ voči  zhotoviteľovi  nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z
dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.

8.3 V  prípade  omeškania  objednávateľa  s  úhradou  faktúry  má  zhotoviteľ'  nárok  na  úrok  z
omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ'
povinný  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  33,00  €  za  každý  deň  omeškania  až  do  ich
odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.5 Týmto článkom nie  sú  dotknuté  nároky zmluvných  strán  na  náhradu škody,  ktorá  vznikne
druhou zmluvnou stranou.

čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

9.1 Zhotoviteľ'  sa  zaväzuje  postupovať  pri  vykonaní  diela  s  odbornou  starostlivosťou,  bude
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými
dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a
požiadaviek objednávateľa.

9.2 Zhotoviteľ‘  zodpovedá  za  to,  že  dielo  bude  zhotovené  riadne  a včas  v kvalite  podľa
požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez
vád.

9.3  Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:

začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom. 

ukončenie:   končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

9.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po
zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.

9.5 Zhotoviteľ' sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu,
po  uplatnení  oprávnenej  reklamácie  objednávateľom.  Termín  odstránenia  vád  sa  dohodne
písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ' je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr
do 10 dní od doručenia reklamácie.

čl. 9 ZÁNIK  ZMLUVY

10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode
(ďalej  len  „deň zániku  zmluvy  dohodou“).  V tejto  dohode  sa  upravia  aj  vzájomné nároky
zmluvných  strán  vzniknuté  z  plnenia  zmluvných  povinností  alebo  z  ich  porušenia  druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.



10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá
svoju povinnosť porušila.

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:

a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,

b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)

10.5 Objednávateľ  môže  odstúpiť  od  časti  zmluvy,  ktorou  došlo  k  podstatnej  zmene  pôvodnej
zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

10.6 Právom  objednávateľa  je  bez  akýchkoľvek  sankcií  odstúpiť  od  zmluvy  so  zhotoviteľom
v prípade,  kedy ešte  nedošlo  k plneniu zo zmluvy medzi  objednávateľom a  zhotoviteľom a
výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

10.7 Pre  právnu  úpravu  odstúpenia  od  zmluvy  a  vzájomných  nárokov  zmluvných  strán  z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

10.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil
do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava,
že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.9 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o VO  od tejto zmluvy:

a) ak  v  čase  jej  uzavretia  existoval  dôvod  na  vylúčenie  zhotoviteľa  pre  nesplnenie
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO

b) ak  táto  zmluva  nemala  byť  uzavretá  so  zhotoviteľom  v  súvislosti  so  závažným
porušením povinnosti  vyplývajúcej z právne záväzného aktu EÚ, o ktorom rozhodol
Súdny dvor EÚ v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ

c) od časti  tejto zmluvy,  ktorou došlo k podstatnej  zmene pôvodnej  zmluvy a ktorá si
vyžaduje nové verejné obstarávanie

d) ak  zhotoviteľ  v  čase  uzavretia  tejto  zmluvy  nebol  zapísaný  v   registri  partnerov
verejného sektora  (RPVS) alebo ak bol vymazaný z RPVS  

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy alebo jej
časti podľa osobitných predpisov.

10.10. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  bez  akýchkoľvek  sankcií  odstúpiť  od  tejto  zmluvy  v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak
výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
postupu zadávania tejto zákazky.

10.11. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom , ktorý má povinnosť  zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o VO, a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona
o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

10.12. Podľa § 18 ods. 8 zákona o VO ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa 
odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový 
dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. 



čl. 10 SUBDODÁVATELIA

11.1.    Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením   údajov
podľa § 41 ods. 3 zákona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 
uvedený v prílohe č. 8 tejto zmluvy.

11.2.    Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, 
akoby dielo vykonal sám.

11.3.   Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže
odovzdať  na  zhotovenie  svojmu  subdodávateľovi  uvedenému  v  zozname  subdodávateľov
predloženom v prílohe č. 8 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu
subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas
trvania  zmluvy  je  zhotoviteľ  oprávnený  zmeniť  subdodávateľa  len  s  predchádzajúcim
písomným súhlasom objednávateľa.  Subdodávateľ,  ktorého sa  návrh  na  zmenu týka  musí
spĺňať  podmienky  podľa  §  32  ods.1  zákona  o  VO.  Súhlas  objednávateľa  nezbavuje
zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa

11.4.  Objednávateľ  má  právo  požiadať  zhotoviteľa  o  zmenu  subdodávateľa,  vybratého
zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym
subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej
vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať
podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o VO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s
bodom 3 tohto článku. 

11.5.   V prípade,  ak zhotoviteľ  preukazoval  splnenie  podmienok účasti  v  zmysle  ust.  §  34 ods.1
zákona  o VO  treťou  osobou,  zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dielo  vykonať  len  sám  alebo
prostredníctvom takejto osoby.

11.6    Objednávateľ  uzavrie  dodatok  pri  zmene,  resp.  doplnení  takého  subdodávateľa,  ktorý  ma
povinnosť byť zapísaný v registri  partnerov verejného sektora  (RPVS).  V prípade zmeny ,
resp.  doplnení  subdodávateľov,  ktorí  nemajú  povinnosť  byť  zapísaní  v RPVS  (nespĺňajú
finančný  limit  plnenia),  sa  títo  uvedú  pri  najbližšom  dodatku  v aktuálnom  zozname
subdodávateľov v danom čase. 

11.7   Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 8), podľa potreby, 
najneskôr však k 30.06 a k 31.12. daného roku. Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát 
ročne bude aktualizovaná príloha so subdodávateľmi.

čl. 11 KĽÚČOVÍ ODBORNÍCI

12.1  Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci                          
(príloha  č.10 ZoD)

12.2    V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.



čl. 12 OSTATNÉ ZJEDNANIA

13.1 V prípade,  že  dôjde  k zastaveniu  prác  alebo k odstúpeniu  od  zmluvy z dôvodov na  strane
objednávateľa, zhotoviteľ‘ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od
zmluvy fakturovať‘  vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu
prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.

13.2 Objednávateľ  požaduje  účasť  zhotoviteľa  na  stavebnom  konaní,  prípadne  na  iných
rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k
tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

13.3   Zhotoviteľ  sa  zúčastní  odovzdania  staveniska,  odovzdá  zhotoviteľovi  stavby  za  účasti
objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska).

  13.4 Zhotoviteľ‘ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako    na
tie, ktoré sú určené v zmluve. 

13.5 Zhotoviteľ'  sa  zaväzuje  vrátiť  objednávateľovi  podklady  poskytnuté  k  vypracovaniu
dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.

13.6     Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke  právo na
dokumentáciu pre stavebné povolenie  prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa,  ktorý
súhlasí s tým, aby zhotoviteľ' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na
propagáciu svojej odbornosti.

13.7 V  prípade,  že  dielo  alebo  jeho  ktorákoľvek  časť,  ktorého  vykonanie  je  predmetom  tejto
zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle
článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú
(bez časového a teritoriálneho obmedzenia),  v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského
zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj
tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a
údržby pozemných komunikácií.  Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného
vlastníctva  poskytnúť  orgánom  a  organizáciám  štátnej  správy  a územnej  samosprávy  pre
plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli,  že
odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 13.7 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela
uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.

13.8    Zhotoviteľ'  súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri  zmlúv vedenom Úradom
vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných
strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

13.9 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  mať uzavretú poistnú zmluvu pre  prípad zodpovednosti  za   škodu
spôsobenú  prevádzkovou  činnosťou  pri  plnení  predmetu  tejto  zmluvy  (ďalej  len  „poistná
zmluva“)  na  poistnú  sumu  rovnajúcu  sa  navrhovanej  zmluvnej  cene  vrátane  DPH,
uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve
uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé
obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl.
Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej  zmluve ako poistení uvedení všetci členovia
združenia. V prípade, že uchádzač (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú
zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z
obchodného registra  a  uvedenými v poistnej  zmluve a  predloží  jej  kópiu ku dňu podpisu



zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre
danú zákazku. 

13.10 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 zákona
o VO inou  osobou,  zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dielo  vykonať  len  sám alebo  prostredníctvom
takejto osoby.

13.11 Zhotoviteľ (projektovej  dokumentácie)  sa zaväzuje,  že bude spolupracovať so zhotoviteľom
stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu stavby ( verejnej práce) v zmysle §12
ods.  (1)  písm.  a)  bod  3  zákona  č.254/1998  Z.z.  o verejných  prácach  v znení  neskorších
predpisov.

13.12  Zhotoviteľ (projektovej dokumentácie) sa zaväzuje, že  v spolupráci so zhotoviteľom stavby
spracuje plán užívania verejnej práce §12 ods. (1) písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.

čl. 13 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

14.1 Zhotoviteľ  je  povinný strpieť výkon kontroly,  auditu a overovania  súvisiaceho s  predmetom
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy
na  tretiu  osobu alebo sa  dohodnúť s  treťou osobou na  prevzatí  jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

14.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpísania  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.

14.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

14.5 Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  neupravené  v  tejto  zmluve  sa  riadia  príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku
sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať
iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

14.6 Zmluva  je  vyhotovená  v  šiestich  rovnopisoch,  z  ktorých  štyri  obdrží  objednávateľ  a  dva
zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte.

14.7 Zmluvné strany prehlasujú,  že sa s obsahom zmluvy oboznámili,  túto uzatvorili  slobodne a
vážne,  že  sa  zhoduje  s  ich  prejavom vôle  a  svoj  súhlas  s  jej  obsahom potvrdzujú  svojím
vlastnoručným podpisom.

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa.



Objednávateľ: Zhotovitel':

V Žiline, dňa ..................2021 V Žiline, dňa ...................2021

....................................................     ......................................................................
PhDr. Ivan Brečka, MBA                                           doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
 Riaditeľ IVSC Žilina                                              konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.
          



Príloha č. 1

„I/65D Martin - križovatka“

Cenová špecifikácia predmetu zákazky - rekapitulácia

20% DPH

                      26,500.00 €                      5,300.00 €                                           31,800.00 € 

                      26,000.00 €                      5,200.00 €                                           31,200.00 € 

                        2,100.00 €                         420.00 €                                             2,520.00 € 

                        1,900.00 €                         380.00 €                                             2,280.00 € 

                             35.00 €                             7.00 €                                                  42.00 € 
                        2,000.00 €                         400.00 €                                             2,400.00 € 

Ponuková cena spolu                       58,535.00 €                    11,707.00 €                                           70,242.00 € 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa:

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

Cena v € bez DPH Cena v € s DPH

Dokumentácia pre územné konanie (DUR) (príloha č. 2, 8)

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) (príloha č. 3, 9)

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) (príloha č.4)

Dokumentácia na ponuku (DP) (príloha č. 5 )

Autorský dozor (AD) (príloha č. 6)
Vytyčovacie práce (príloha č.7)



Príloha č. 2

„I/65D Martin - križovatka“

            Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

Časti dokumentácie Cena spolu

A Sprievodná správa                                                  200 € 

B Technická správa                                                  200 € 

B2 Prehľadné tabuľky                                                  100 € 

B2 Výpočet smerového vedenia trasy                                                  200 € 

C Výkresy                                                  200 € 

D Podklady a prieskumy                                            13,300 € 

E Doklady                                                  600 € 

F Orientačný rozpočet                                                  300 € 

G Záber pozemkov                                                  300 € 

H Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF                                                  400 € 

H1 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie                                                  400 € 

K Vplyv stavby na životné prostredie                                                  400 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

                                           16,600 € 

DPH 20 %                                               3,320 € 

                                           19,920 € 

Slovom: Deväťtnásťtisícdeväťstodvadsať---eur

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 



Príloha č. 3

„I/65D Martin - križovatka“

            Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Časti dokumentácie Cena spolu

A Sprievodná správa                                                  200 € 

B1 Prehľadná situácia                                                    200 € 

B2 Celková situácia stavby                                                    500 € 

B3 Pozdĺžny rez                                                  500 € 

C1 Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)                                               1,000 € 

C2 Dopravné značenie celej stavby                                                2,000 € 

D Písomnosti a výkresy objektov                                            18,000 € 

E Doklady                                                  500 € 

F Dokumentácia meračských prác                                                  300 € 

G Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie                                               1,000 € 

H Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF                                                  500 € 

I Dokumentácia prieskumov                                                  200 € 

K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                                                  200 € 

O Orientačný rozpočet                                                  400 € 

T Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby                                                  500 € 

                                           26,000 € 

DPH 20 %                                               5,200 € 

                                           31,200 € 

Slovom: Tridsaťjedentisícdvesto---eur

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa:

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 



Príloha č. 4

„I/65D Martin - križovatka“

            Špecifikácia ceny prác

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Časti dokumentácie Cena spolu

A Sprievodná správa                                              100 € 

B1 Prehľadná situácia                                                100 € 

B2 Celková situácia stavby                                                100 € 

B3 Pozdĺžny rez                                              100 € 

C1 Koordinačný výkres stavby (tiež na podklade mapy z KN)                                              500 € 

C2 Dopravné značenie celej stavby                                               500 € 

D Písomnosti a výkresy objektov                                              100 € 

E Doklady                                              100 € 

F Dokumentácia meračských prác                                              100 € 

I Dokumentácia prieskumov                                              100 € 

K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                                              100 € 

O Orientačný rozpočet                                              100 € 

T Ostatné projektové práce, návrh projektu organizácie výstavby                                              100 € 

                                          2,100 € 

DPH 20 %                                              420 € 

                                          2,520 € 

Slovom: Dvetisícpäťstodvadsať--eur

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 



Príloha č. 5

„I/65D Martin - križovatka“

Špecifikácia dokumentácie pre ponuku (DP) 

Časť dokumentácie Cena spolu

Zväzok 3 Technicko-kvalitatívne podmienky

Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné (TKP)                                       200 € 

Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne (ZTKP)                                       200 € 

Zväzok 4 Cenová časť

Celkový popis predmetu obstarávania                                       500 € 

Celkový výkaz výmer                                       500 € 

Súpis  agregovaných položiek                                       200 € 

Teoretické ocenenie stavby                                       300 € 

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU                                    1,900 € 

DPH 20 %                                       380 € 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU                                    2,280 € 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.



Príloha č. 6

„I/65D Martin - križovatka“

            Špecifikácia ceny prác

Autorský dozor

sadzba €/ h

Cena v € bez DPH 20% DPH Cena v € s  DPH
Číslo Druh prác sadzba €/ h sadzba €/ h

1 Autorský dozor (do 200 h)                                                     35 €               7.00                                                  42.00    

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU                                                     35 € 

DPH 20 %                                                       7 € 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU                                                     42 € 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žilina, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.



Príloha č. 7

„I/65D Martin - križovatka“

            Špecifikácia ceny prác

Vytyčovacie práce

Číslo Druh prác Cena spolu

1 Vytyčovacie práce                                       2,000 € 

PONUKOVÁ  CENA  BEZ  DPH  SPOLU                                       2,000 € 

DPH 20 %                                           400 € 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU                                       2,400 € 

Vytyčovacie práce budú odovzdané a prevzaté od projektanka objednávateľom pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby !

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žilina, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.



Príloha č. 8

„I/65D Martin - križovatka“

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DUR Príloha D

Číslo Zoznam častí stavby Cena spolu
objektu

D.1 100-00 Úprava cesty I/65D 4,000 €

D.2 101-00 Úprava cesty III/2144 2,000 €

D.3 102-00 Úprava chodníkov 1,000 €

D.4 103-00 Úprava účelových komunikácií (napojenie Peeg - Korund a pod.) 2,000 €

D.5 500-00 Dažďová kanalizácia 500 €

D.6 501-00 Ochrana kanalizačného tlakového potrubia 300 €

D.7 600-00 Preložka verejného osvetlenia 400 €

D.8 601-00 Ochrana sietí slaboprúd 300 €

D.9 602-00 Nový bod napojenia pre CSS 300 €

D.10 603-00 Cestná svetelná signalizácia s dynamickým riadením 1,500 €

D.11 700 - 00 Ochrana alebo preložka vedenia STL plynovodu 1,000 €

13,300 €

DPH 20 % 2,660 €

15,960 €

poznámka: rozsaúplny rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávateľom

Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DUR

Číslo Druh prác Cena spolu

1 Zameranie územia 800.00 €

2 Účelová mapa a profily 400.00 €

3 Vytyčovacia sieť 400.00 €

1,600.00 €

DPH 20 % 320.00 €

1,920.00 €

Časť "I" - Dokumentácia prieskumov DUR Príloha I

Číslo Druh prác Cena spolu

1 Dopravný prieskum 4,000.00 €
2 Preverenie priebehu inžinierskych sietí 800.00 €
3 Inžiniersko geologický a hydrologický prieskum 2,000.00 €
4 Dendrologický prieskum (podľa potreby) 500.00 €
5 Hlukové meranie 500.00 €
6 Pedologický prieskum 500.00 €

Časť "I" bez DPH s p o l u 8,300.00 €

DPH 20 % 1,660.00 €

9,960.00 €

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa 

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

Časť "D" bez DPH s p o l u

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 

Časť "F" bez DPH s p o l u

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 



Príloha č. 9

„I/65D Martin - križovatka“

Časť "D" - Písomnosti a výkresy objektov DSP Príloha D

Číslo Zoznam častí stavby Cena spolu
objektu

D.1 100-00 Úprava cesty I/65D 6,500 €

D.2 101-00 Úprava cesty III/2144 2,000 €

D.3 102-00 Úprava chodníkov 1,000 €

D.4 103-00 Úprava účelových komunikácií (napojenie Peeg - Korund a pod.) 500 €

D.5 500-00 Dažďová kanalizácia 500 €

D.6 501-00 Ochrana kanalizačného tlakového potrubia 2,000 €

D.7 600-00 Preložka verejného osvetlenia 1,000 €

D.8 601-00 Ochrana sietí slaboprúd 500 €

D.9 602-00 Nový bod napojenia pre CSS 500 €

D.10 603-00 Cestná svetelná signalizácia s dynamickým riadením 3,000 €

D.11 700 - 00 Ochrana alebo preložka vedenia STL plynovodu 500 €

18,000 €

DPH 20 % 3,600 €

21,600 €

poznámka: rozsah objektovej skladby sa môže zmeniť po odsúhlasení objednávateľom. 

úplny rozsah objektovej skladby navrhne projektant a odsúhlasí s objednávateľom
Príloha F

Časť "F" - Dokumentácia meračských prác DSP 

Číslo Druh prác Cena spolu

1 Zameranie územia 100 €

2 Účelová mapa a profily 100 €

3 Vytyčovacia sieť 100 €

300 €

DPH 20 % 60 €

360 €

Kompletný zoznam prieskumov stanoví projektant podľa potreby

Za objednávateľa:                           Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa:                        V Žiline, dňa:

PhDr. Ivan Brečka, MBA
riaditeľ IVSC Žilina

Časť "D" bez DPH s p o l u

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 

Časť "F" bez DPH s p o l u

PONUKOVÁ  CENA  S  DPH  SPOLU 

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.                                                   
konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.



Príloha č. 9
Predmet zákazky: „I/65 D Martin - Križovatka“

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa Predmet subdodávky

0.00%

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa: V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.                                                   
riaditeľ IVSC Žilina konateľ - DAQE Slovakia s.r.o.

Kontaktná osoba, tel., 
email subdodávateľa

Predpokladaný podiel subdodávok z 
celého predmetu plnenia v %



Príloha č. 10

Zoznam kľúčových odborníkov

Predmet zákazky: „I/65 D Martin Križovatka “

Titul, meno, priezvisko funkcia zastúpenie v rámci realizácie diela

Ing. Lukáš Rolko HIP

Ing. Július Hlaváč Zodpovedná osoba za cenovú časť

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline, dňa V Žiline, dňa

PhDr. Ivan Brečka, MBA doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

Riaditeľ IVSC Žilina konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.

HIP - Komplexné architektonické a inžinierske služby a 
súvisiace technické poradenstvo - dopravné stavby - 
reg. Číslo: 5438*A2
Cenová časť - VŠ diplom - B*002718


