
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Predávajúci
Obchodné meno: 
Sídlo:
Oprávnený konať: 
IČO:
IČ DPH 
IBAN:
BIC KÓD: 
Obchodný register: 
e-mailová adresa:

ROLTA, s.r.o.
Dr. Clementisa 7, 977 01 Brezno 
Peter Kohan, konateľ 
36699551 
SK202.?^7S4Q7

CEKOSKBX
O^cnv siid Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12300/S

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
BIC KÓD: 
Obchodný register:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
36022047
SK 2070066713

SUBASKBX
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Ič, riaditeľ odštepného závodu 

(ďalej len „Kupujúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej 
Zákazky s názvom: „Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na vozidlo)“ (ďalej len 
„Zákazka“), rozdelenej na 15 samostatných častí, vyhlásenej Kupujúcim ako verejným obstarávateľom 
v súlade s § 112 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

I. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predávajúci sa zaväzuje na základe čiastkových objednávok Kupujúceho v súlade so súťažnými 
podkladmi na jednotlivé časti Zákazky a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve:
1.1.1 Dodávať Kupujúcemu lomový kameň netriedený z miesta nakládky kameňa lom Leňušská pre 

stavby kupujúceho v okrese Brezno, iné kamenivo (drvené, štrkodrvina) z miesta nakládky



lom Leňušská pre stavby kupujúceho v okrese Brezno (ďalej len „Kameň“), a to v množstve 
v zmysle požiadaviek Kupujúceho špecifikovaných v jednotlivých čiastkových objednávkach. 
Kameň musí spĺňať technické požiadavky:
a) vyhlásenie zhody s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, že na kameň a jeho výrobu 
je uplatnená STN EN 13 242:2002 + Al:2007 - kamenivo do nestmelených a hydraulicky 
stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest, alebo
b) vyhlásenie zhody s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, že na kameň a jeho výrobu 
je uplatnená STN EN 13383-1:2002/AC:2004 Prírodný kameň na vodné stavby - kameň na 
vodné stavby z minerálnych zdrojov, ktorý bol spracovaný len mechanickým procesom.
c) Kameň môže mať nepravidelný, neupravený tvar, môže byť z hornín vyvrelých, usadených 
a metamorfovaných.

1.1.2 Naložiť Kameň na dopravný prostriedok Kupujúceho, a to v mieste odberu Kameňa 
(v kameňolome) určenom v jednotlivých čiastkových objednávkach Kupujúceho (ďalej len 
„Miesto odberu“).

1.1.3 Odovzdať Kupujúcemu doklady v rozsahu podľa bodu 2.6 Zmluvy.
1.2 Kupujúci sa zaväzuje dodaný Kameň prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 

podľa článku III. tejto Zmluvy.

H. MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA

2.1 Predávajúci je povinný umožniť Kupujúcemu odber Kameňa v Mieste odberu v lehote najneskôr 
do 5-tich dní odo dňa doručenia objednávky Kupujúceho na e-mail Predávajúceho uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa elektronicky (e-mailom) dohodnú, ktorý deň v lehote piatich dní odo 
dňa doručenia objednávky Predávajúci dodá Kupujúcemu Kameň.

2.2 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na skutočnosti podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný 
dodať Kupujúcemu Kameň piaty deň odo dňa doručenia objednávky, a to o 8:00 hod. Ak by deň 
dodania Kameňa pripadol na sviatok alebo deň pracovného pokoja, Predávajúci je povinný dodať 
Kupujúcemu Kameň nasledujúci pracovný deň o 8:00 hod.

2.3 Objednávka Kupujúceho musí obsahovať
2.3.1 odvolanie sa na túto Zmluvu,
2.3.2 identifikáciu Kupujúceho,
2.3.3 identifikáciu Predávajúceho,
2.3.4 druh a množstvo objednaného Kameňa,
2.3.5 predpokladaný termín dodania Kameňa a miesto odberu Kameňa,
2.3.6 dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu Kupujúceho.

2.4 Odvoz naloženého Kameňa z Miesta odberu zabezpečuje Kupujúci na vlastné náklady a vlastnými 
dopravnými prostriedkami.

2.5 Vlastnícke právo k predávanému Kameňu prechádza na Kupujúceho okamihom podpísania dodacieho 
listu.

2.6 Zmluvné strany resp. nimi poverené osoby sú povinné po naložení Kameňa na dodacom liste písomne 
potvrdiť množstvo naloženého Kameňa a ku každému dodaciemu listu pripojiť vážny lístok (potvrdenie 
s uvedením váhy dodaného Kameňa). Originál dodacieho listu a vážneho lístkuje Predávajúci povinný 
odovzdať Kupujúcemu spolu s Kameňom.

m. KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kúpna cena je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade zo zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.

3.2 Jednotková Kúpna cena je stanovená v Prílohe č. la, 1b (bod 9.2.1) tejto Zmluvy (ďalej len „Kúpna 
cena“) pre jednotlivé druhy Kameňa a jednotlivé Miesta odberu.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí Predávajúcemu za riadne a včas dodaný Kameň 
Kúpnu cenu, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň úhrady bude považovaný deň 
odpisu finančných prostriedkov z účtu Kupujúceho.

3.4 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po potvrdení dodacieho listu podľa bodu 2.6 Zmluvy.
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3.5 Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa doručenia riadne 
vystavenej faktúry Predávajúcim.

3.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: odvolanie sa na túto 
Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Kupujúceho, označenie banky, IBAN, fakturovanú sumu, pečiatku a 
podpis oprávnenej osoby. Prílohou k faktúre bude čitateľná fotokópia dodacieho listu a vážneho lístku.

3.7 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje 
a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo 
bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Kupujúci oprávnený ju vrátiť na doplnenie 
Predávajúcemu, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej 
faktúry.

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúcemu nebude poskytnutý žiadny preddavok.
3.9 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 

Poskytovateľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 
o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto bude 
spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii povinné 
dodržiavať ustanovenia zákona číslo 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a po vytvorení centrálneho ekonomického 
systému bude fakturácia prebiehať prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto 
povinnosť vyplýva.

IV. UKONČENIE ZMLUVY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné skončiť pred uplynutím doby, na ktorú sa Zmluva 
uzatvára nasledovným spôsobom:

4.1.1 Písomnou dohodou Zmluvných strán.
4.1.2 Písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto 

Zmluvy podstatným spôsobom, za ktoré sa považuje najmä neplnenie podľa Zmluvy riadne 
alebo včas, porušenie povinností Predávajúceho, vyplývajúcich pre Predávajúceho z tejto 
Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Kupujúci je oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti Predávajúcim. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady škody 
spôsobenej porušením povinností Predávajúceho.

4.1.3 Písomnou výpoveďou zo Zmluvy bez udania dôvodu zo strany Kupujúceho, pričom 
výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede Predávajúcemu.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A NÁHRADA ŠKODY

5.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Kameň bude mať vlastnosti vymienené Kupujúcim uvedené bode 1.1.1 
tejto Zmluvy a svojou kvalitou bude spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, ktorým je 
protipovodňová ochrana a zabezpečovacie práce na stavbách.

5.2 Ak Kupujúci zistí, že dodaný Kameň má vady, je povinný písomne uplatniť u Predávajúceho nárok 
zo zodpovednosti za vady s uvedením špecifikácie vady.

5.3 Zjavné vady má Kupujúci právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Kameňa.
5.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka 

na túto Zmluvu. Kupujúci je tak oprávnený uplatniť skryté vady u Predávajúceho kedykoľvek 
počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola vada zistená.

5.5 Záručná doba na Kameň je 24 mesiacov a začína plynúť od dňa podpísania dodacieho listu podľa bodu
2.6 tejto Zmluvy.

5.6 Na základe dohody Zmluvných strán Predávajúci odstráni vady buď dodaním Kameňa v požadovanej 
kvalite, množstve a akosti alebo poskytnutím dodatočnej zľavy z Kúpnej ceny.

5.7 Predávajúci zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu v dôsledku alebo 
v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne:
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5.7.1 za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu nedodaním Kameňa riadne alebo včas vrátane nákladov 
Kupujúceho vynaložených na cestu na Miesto odberu a späť (pohonné hmoty, opotrebenie 
motorového vozidla), nákladov Kupujúceho vynaložených na mzdu resp. inú odmenu osôb, 
ktoré sa dostavili na miesto dodania Kameňa, ako aj inú škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu 
nedodaním Kameňa;

5.7.2 za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Predávajúci 
nedodal Kupujúcemu Kameň v požadovanej kvalite, požadovanom množstve a požadovanej 
akosti.

VI. SANKCIE

6.1 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek povinnosti Predávajúceho uvedenej v bode 1.1, 2.1, 2.2 alebo 2.6 
tejto Zmluvy, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Kúpnej 
ceny bez DPH objednaného Kameňa, a to za každý deň porušenia tejto povinnosti a za každé porušenie 
samostatne.

6.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na zaplatenie náhrady škody 
Kupujúceho. Kupujúci má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej strany zabezpečenej 
zmluvnou pokutou.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1 Pokiaľ Predávajúci predložil v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy zoznam subdodávateľov, 
prostredníctvom ktorých má v úmysle plniť túto Zmluvu, zoznam týchto subdodávateľov v zmysle a 
rozsahu podľa § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy, pričom Predávajúci je povinný použiť na plnenie tejto Zmluvy výlučne týchto 
subdodávateľov. Akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi je Predávajúci povinný oznámiť 
Kupujúcemu v lehote do piatich dní, od kedy zmena údajov o subdodávateľovi nastala.

7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodanie Kameňa alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom 
nezbavuje Predávajúceho záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Predávajúci je 
zodpovedný za plnenie subdodávateľov tak, ako keby plnil sám.

7.3 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Predávajúci je povinný postupovať 
podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak pred podpisom tejto Zmluvy nepredložil Kupujúcemu 
žiadny zoznam subdodávateľov, resp. tvrdil, že Kameň dodá osobne a následne vznikla potreba dodať 
Kameň alebo jeho časť subdodávateľom.

VIII. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

8.1 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 
zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných 
činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné 
postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

8.2 Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, 
alebo iných osôb konajúcich v mene Predávajúceho pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre 
Kupujúceho alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo 
ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné 
oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, daiy, alebo pohostenia osobe, spoločnosti 
alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, 
osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo 
v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, 
s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti 
akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

8.3 Predávajúci sa zaväzuje okamžite oznámiť Kupujúcemu primeranou formou akékoľvek podozrenie
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na porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých 
by sa vyhlásenie Predávajúceho podľa bodu 8.2 tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé a byť plne 
súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

8.4 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Predávajúceho alebo porušenie povinností podľa tohto 
článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

IX. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 
alebo do vyčerpania finančného limitu podlimitnej Zákazky, a to do výšky 130 000,00 EUR (slovom 
Jedenstotridsaťtisíc EUR) bez DPH spolu za všetky rámcové kúpne zmluvy uzatvorené v rámci tejto 
zákazky, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

9.2 Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je
9.2.1 Príloha č. 1 Ponuka zo dňa 28.01.2021
9.2.2 Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (ak bol predložený v procese verejného obstarávania 

podľa bodu 7.1 tejto Zmluvy).
9.3 Napriek tomu, že Kupujúci v súťažných podkladoch určil predpokladané množstvo odberu Kameňa, 

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Kameň v množstvách uvedených v jednotlivých 
objednávkach, maximálne však v množstve zodpovedajúcom finančnému limitu v súlade s bodom 9.1 
tejto Zmluvy.

9.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené 
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5 Právne vzťahy bližšie neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení.

9.6 Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu, uvedenú v úvodnej časti Zmluvy a považujú sa 
za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát 
svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť 
považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, 
ak adresát doručenie písomnosti odmietol.

9.7 Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh, 
ktoré nepodliehajú anonymizácii podľa osobitných právnych predpisov bude zverejnená v Centrálnom 
registri zmlúv. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

9.8 Zmluva je vyhotovená v 4-roch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní prevezme Predávajúci dva a 
Kupujúci dva rovnopisy.

V Březne, dňa V Banskej Bystrici, dňa

ROLTA, s.r.o. SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica

Ing. Tomáš Ič 
riaditeľ odštepného závodu

Peter Kohan 
konateľ
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Príloha číslo 3 k súťažným podkladom P t//oh (O l'. 4#

Lomový kameň netriedený

Návrh na plnenie kritérií (pre ČASŤ 12 Zákazky)
Uchádzač / 

skupina dodávateľov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena

Vyplniť Iba stĺpce A, E a GJe uchádzač platitefom DPH7 ÁNO1 NIE

ČASŤ 12 Zákazky-okres Brezno
lom

(miesto nakládky 
kameňa)

obec
Množstvo kameňa v t, 
predpoklad na 2 roky

cenazaltv
C bez DPH

cena celkom v
C bez DPH

vzdialenosť 
lokality od 
lomu v km

Porovnávacia 
cena v C / za 11 

bez DPH

Celková 
porovnávacia 
cena v C bez

Lom Leňušská

Nemecká
(údržba toku Hron, r.km 201,810 • 
201,850) 240 4,50 1080 28,00 15.95 3829,09

lom Leňušská

Beňuš
(údržba toku Hron. r.km 230,350 ■ 
230,750) 600 4,50 2700 1,90 5,28 3166,36

lom leňušská

Predajná
(údržba Jasenského potoka, r.km 
2,350-2,650) 70 4,50 315 26,00 15,14 1059,55

Lom leňušská

Brezno
(údržba toku Hájny. r.km 0,260 - 
1,010) 100 4,50 450 10,00 8.59 859,09

lom leňušská

Valaská
(údržba toku Hron, r.km 217,500 - 
218,360) 1160 4,50 5220 15,00 10.64 12338,18

lom Leňušská

Brezno
(údržba toku Hron, r.km 226,20 - 
226.45) 260 4,50 1170 10,00 839 2233,64

lom Leňušská Nemecká 60 4,S0l 270 28,00 15,95 957,27
lom Leňušská Slhla 70 4,50 315 30,50 16,98 1188,41
lom leňušská Telgárt 60 4.5Ô! 270 34,00 18,41 1104,55
lom leňušská Jašenie 60 430 270 26,50, 15,34 920,45

Spolu 2680 120G0 130,87 27656,59

* Jednotková cena v EUR bez DPH
DPH v EUR
Jednotková cena v EUR celkom, s DPH



řX/LOHft í

Iné kamenivo (drvené, itrkodrvina)

Návrh na plnenie kritérií (pre ČASŤ 12 Zákazky)
Uchadzaí!

skupina dodávateľov

Kritéria na vyhodnotenie ponuk Najnižšia cena

Vyplniť Iba štipce A, E a GJe uchádzaj platiteľom OPH? ÁNO1 NIE

ČASŤ U Zákazky-okres Brezno
lom

(miesto nakládky 
kameňa)

obec VelVosf frakcie, v mm Množstvo
kameňa v t, 

predpoklad na 2

cena za 11 v
f bez DPH

cena celkom v
t bez DPH

vzdialenosť 
lokálky od 
lomu v km

Porovnávacia 
cena v C / za 11 

bez DPH

Celková 
porovnávacia 
cena v C bez

DPH

Lom Leňušská

Slhla
(údrjba Kamenistého potoka, r.km 
24.480 - 24,929)

0-16
18.00 7,60 136,8 30,S0 20,08 361.39

Lom leňušská

Brezno
(údržba toku Hájny, r.km 0.260 - 
1.010)

0-8
160,00 7,60 1216 10,0) 11,69 1870,55

Spolu 178,00 1352,8 31.77 2231,94

* Jednotková cena v EUR bez DPH
DPH v EUR
Jednotková cena v EUR celkom, s DPH

Porovnávacia cena spolu: 29888,53

Peter Kohan - konateľ, ROLTA s.r.o.

meno a priezvisko, Štatutárny orgán (funkcia) 
obchodné meno uchádzaéa, podpis


