Č. lo zmluvy

SAP: 10000074839/3489

Zmluva o dielo č.: ZCM/3489/0501/11/20919.067N/EXT/109/0Z
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonnfka

Č. 513/1991 Zb. v znenf neskoršfch predpisov
na zhotovenie diela v rámci akcie: Obec Šelpice - vysprávky po výstavbe kanalizácie v obci

Čl. l. Zmluvné strany
1.1

Objednávatel':

zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
v technických a realizačných:
Kontakt (tel./Fax) :
email:
ďalej len "objednávateľ"
1.2

Zhotoviteľ:
Zápis v obchodnom registri:
Zmluva sa týka závodu:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:

v technických a realizačných:
Kontakt:
e-mail:
ďalej len "zhotovite/'"

Obec Šelpice
č.p. 195
Šelpice 919 09
Ružena Opálková - starostka obce
DEXIA Banka a.s.
1076158001/5600
OO 682 225
2021147711
Ružena Opálková - starostka obce
Ružena Opálková - starostka obce
+421/335529103
obecselpice@mail. t-comosk

Skanska SK a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka Č. 5012/B
Cesty, mosty SK, oblasť Západ
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Ing. Viktor Janovič - špecialista zmlúv senior
na základe poverenia
31611788
SK 2020478955
Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky
2005730001/8130
Ing. Jakub Kolesár - vedúci Oblasti Západ
Závod Cesty, mosty SK
Ing. Viktor Janovič - špecialista zmlúv senior
Ing. Marek Štancel - stavbyvedúci HSV 501 (mobil: 0902 986 287)
Oblasť Západ, tel:02 482 95 111
marek.stancel@skanska.sk

Čl. II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitel'a zrealizovať pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné
strany špecifikujú ako realizáciu prác a dodávok v rámci akcie "Obec Šelpice - vysprávky po
výstavbe kanalizácie", v rozsahu a skladbe uvedených v Prílohe č.1 k tejto ZoO nárokovaných
u zhotoviteľa objednávateľom objednávkou z 28.7.2011. Skladba a podmienky realizácie prác
vychádzajú zo
zhotoviteľom spracovanej ponuky,
ktorú tento v texte bodu uvedenou
objednávkou akceptoval.
V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoO, ale s jeho
realizáciou súvisia,
alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoO, zhotoviteľ sa
zaväzuje tieto na základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa
dohodli, že tieto budú považovať za naviac práce a budú špecifikované a odsúhlasované
v stavebnom denníku. Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené naviac práce zaplatiť.
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2.3
2.4

2.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 2.1 tohoto člán u vykoná vo
vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podla súčasne
platných príslušných technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným
zmluvným dielom.
Objednávatel' sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú
cenu spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III. Čas plnenia
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

Termín realizácie diela: začatie
10.08.2011
ukončenie
02.09.2011
Zhotoviteľ bez meškania bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predlženie času plnenia.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti
objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa
s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o kol'ko
dôjde k omeškaniu.
Objednávateľ zabezpečí koordináciu prípadných súvisiacich prác tretích subjektov, aby neobmedzili
priebeh prác zhotoviteľa. V opačnom prípade uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady vzniknuté
prestojom strojov a zamestnancov. Po dobu realizovania prác vylúči objednávatel' akúkol'vek
prevádzku v mieste vykonávania prác. Za prípadné škody v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti
nenesie zhotoviteľ zodpovednosť.
Prerušenie realizácie diela je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu nevhodných
poveternostných podmienok (trvalý dážď, zima).
Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.
Dielo - etapa sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela
medzi objednávatel'om a zhotoviteľom.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Čl. IV. Cena diela
4.1

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom:
Jednotkové ceny súvisiace s realizáciou zmluvného diela, špecifikované v prílohe č. 1 k tejto ZoO
sú v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov cenami
pevnými a platnými po celú zmluvne dohodnutú dobu realizácie zmluvného diela.
Celková cena je vytvorená ako súčet súči nov takto dohodnutých pevných jednotkových cien
a celkového množstva prác a dodávok špecifikovaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve a táto činí:
Názov

Cena celkom
v EUR bez DPH

DPH (20%)

Cena celkom v EUR vrátane
DPH 20%

7348,95
1469,79
Selpice - vysprávky po
kanalizácii
Slovom: osem tisíc osemstoosemnásť eur a sedemdesiatštyrt centov vratane DPH
4.2

4.3

8818,74

Rozpis ceny uvedený v bode 4.1 a v prílohe č.1 k tejto zmluve slúži ako podklad pre účely:
O fakturácie (oceneniejednotlivých častí diela)
O ocenenie objednávateľompožadovaných naviac prác,
O ocenenie menej prác
O vystavenia súpisu vykonaných prác
Zmeniť cenu diela je možné po vzájomnej dohode objednávateľa so zhotoviteľom . Ocenenie
zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie
je v zmluve uvedená jednotková cena, táto bude stanovená v zmysle § 2 odst.3 zákona č.18/1996
Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Čl. V. Platobné podmienky
5.1

5.2

5.3

Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady. Súčasne sa zmluvné strany dohodli že
objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za ním realizované zmluvné dielo na základe zhotoviteľom
vystavenej faktúry. Zhotovitefovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň nasledujúci po dni
v ktorom zhotoviteľ odovzal objednávateľovi
zrealizované dielo tvoriace predmet zmluvy.
Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
-súpis vykonaných prác medzi zmluvnými stranami vzájomne podpísaný
-zápis o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela
Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
Splatnosť faktúry je 21 dní od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku l. tejto
zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.
V prípade, že faktúra má vecné
a formálne nedostatky, respektíve nesplňa náležitosti daňového dokladu, objednávatel' ju vráti
bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Faktúra musí splňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude
obsahovať tieto údaje:
- označenie diela (akcie)
- číslo zmluvy, t.j.: ZCM/3489/0501/11/20919.067N/EXT/109/0Z
- číslo faktúry,
- ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- dátum dodania
- deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a čiastka s DPH,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j. :
- celkový súpis vykonaných prác a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Čl. VI. Kvalita predmetu diela
6.1
6.2

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl.ll., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu.
Zhotoviteľ preukáže kvalitu vykonaných prác a odovzdá objednávateľovi doklady:
a.) kópie zo stavebného denníka,
b.) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
c.) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
d.) zápis o odovzdaní a prevzatí diela - etapy.

Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela
Odovzdanie staveniska
7.1
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu diela vypratané a zbavené hrubých
nečistôt a prehlási, že stavenisko je pre vykonanie prác podľa tejto zmluvy uvoľnené a zbavené
práv tretích osôb. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku
a v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného
denníka.
7.2
K prevzatiu staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne, resp. mailom minimálne dva dni
pred požadovaným termínom zahájenia prác na zmluvnom diele - etape.
7.3
Objednávateľ zabezpečí prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia
počas vykonávania prác.
7.4
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať v termíne odovzdania staveniska
všetky východiskové
podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, vrátane všetkých potrebných rozhodnutí
príslušných orgánov potrebných k zhotoveniu diela.
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Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a
7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa
vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí,
že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady
a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie
zmluvy.
7.7 Objednávateľ je povinný preukazne oboznámiť pracovníkov zhotoviteľa o podmienkach BoZP a PO
platných v priestore ním odovzdaného staveniska
Povinnosti zhotovitel'a
7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
7.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
7.10
Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť
na nevhodnú povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom
na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
spôsobilosti.
7.11
Zhotoviteľ
má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávatefových pokynov alebo v súvislosti s použitím
nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
7.12
Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
7.13
Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania
diela objednávateľovi. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu komunikácie a priľahlých
komunikácií.
7.14
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také
bezpečnostné
opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom
priestranstve.
7.15
Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP
a dodržiavania počas výstavby.
7.16
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade
s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela.
7.17
Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste
realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
7.18
Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak,
aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb.

Čl. VIII. Odovzdanie a prevzatie diela
8.1

8.2
8.3

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi.
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je objednávateľom potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí
diela tvoriaceho predmet tejto zmluvy. Návrh zápisu pripraví zhotoviteľ. Pripravenosť na
odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 deň vopred.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podľa bodu 6.2.
Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo
riadne prevziať a užívať.
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8.4

8.5
8.6
8.7

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu
a správnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch,
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto
nedostatkov. Uvedené sa netýka vád a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia
riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici
o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu
ich odstránenia.
Miestom plnenia zmluvného diela je stavba:
Obec Šelpice - vysprávky po výstavbe kanalizácie
Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo
O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela bude spísaná medzi poverenými zástupcami zmluvných
strán preberacia zápisnica v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení
obdrží každá zo zmluvných strán.
Preberacia zápisnica bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela
- konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré
zmluvné dielo nepreberá
- dodatočne požadované práce
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- záručnú lehotu a dlžku jej trvania
- zoznam vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínami ich odstránenia

Čl. IX. Sankcie
9.1

9.2

9.3

V prípade nezaplatenia faktúry vystavenej zhotoviteľom riadne a včas, objednávatel' zaplatí
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu (úroky z omeškania) vo výške 0,03 % z dlhovanej čiastky za každý
deň omeškania.
V prípade nesplnenia dohodnutého termínu ukončenia zmluvného diela si môže objednávateľ
uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03 % z hodnoty nedodaného
predmetu diela za každý deň omeškania.
Uplatnením sankcií nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škôd.

Čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu
10.1 Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom zápisničného
prevzatia diela objednávateľom.
10.2 V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerane
obvyklému opotrebovaniu
bežným dopravným zaťažením
a vlastnosti primerané vplyvu
poveternostných podm ienok.
10.3 Výslovne sa dohoduje, že na vady diela, vzniknuté po prevzatí diela, spôsobené údržbou vozovky,
násilným poškodením ťažkými mechanizmami,
účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž
nezodpovedá konštrukcii vozovky, materiálmi rozrušujúcimi cestnú konštrukciu a sadnutím podložia
po inžinierskych sieťach sa záruka nevzťahuje.
10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené
živelnými udalosťami.
10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty a boli spôsobené
deformáciou podložia.
10.6 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami na predmete zmluvy.
10.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené z dôvodu nevhodného podložia.
10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom
a zároveň listovou zásielkou. V reklamácii musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady, a ako sa
táto prejavuje.
10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 5-ich dní od prijatia
písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím
na
meteorologické podmienky, ktorého dlžku dohodnú zmluvné strany písomne.
10.10 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v čase preberania diela, zaniká jeho právo
na odstránenie týchto vád a nedorobkov.
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10.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
10.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
10.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť
alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Záruka sa nevzťahuje na vady a
škody spôsobené objednávateľom, resp. tretími osobami na predmete zmluvy.

Čl. Xl. Ďalšie zmluvné dojednania
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.374/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a , ktoré si v súvislosti s plnením tejto zmluvy
navzájom poskytnú sa považujú za dôverné podl'a § 271 Obchodného zákonníka
11.3 Spoločnosť Skanska SK a.s. prehlasuje, že vykonáva podnikanie a všetky práce s ním súvisiace
s vysokým morálnym a etickým štandartom v zmysle Etického kódexu, ktorý tvorí vo forme Prílohy
č.2 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Objednávateľ je s obsahom kódexu uzrozumený a stotožňuje sa
s ním v celom rozsahu.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia
12.1
12.2
12.3
12.4

12.5

12.6
12.7

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené,
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné
strany zápisom v stavebnom denníku.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode
obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č.1 - Špecifikácia zmluvného diela a dohodnutých cien - rozpočet
Príloha č.2 - Etický kódex
Príloha č.3 - Fotokópia poverenia zástupcu objednávatel'a
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, jej obsahu
porozumeli, uzavierajú ju dobrovoľne nie v časovej tiesni, a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Bratislave, dňa 10.08.2011
za ZhotOViteľa:*
Skanska SK a.s.

rG~
,

Skanska SK a.s.
Krajna 29
821 04 Br"uslava
ICO: 31811788

10.",,,,,,,,,,,,_

Ing. Miroslav Potoč
podpredseda predstavenstva

•

SICANSKA Skanska SK La.
0317

Ing. Viktor Janovič
špecialista zmlúv senior
na základe poverenia
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