
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava_______________
Adresa dodávateľa

Ing. Ján Tomko - j t  - atelier .
Pribišova 8 
841 05 Bratislava

Objednávka číslo: 131/2014
Vypracovanie RP dokumentácie "Oprava komunikácie na Nám. sv. Trojice v Stupave"

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u Vás vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie "Oprava 
komunikácie na Nám. sv. Trojice v Stupave" v celkovej hodnote 1152 EUR s DPH v 
zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.11.2014

SPOLU 1152.00

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Mesto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota 4. týždne
Splatnosť 14 dní od doručenia faktúry
IČO 00305081

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Vígh.

a) Finančná operácia je  -  nie je* je  v súlade s §9 ods. 3 písm. a)c)d)e)ť)g) zákona 502/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov. 1J . / 1

Dátum a podpis í/7 / /
b) Verejné obstarávanie sa vykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum a podpis /h  /»•

c) Finančná operácia je  -  nie je* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou
vynaložených finančných prostriedkov. ______. , s

Dátum a podpis
*nehodiace sa škrtnite y
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §9 ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Mesto STUPAVA
Vystavená dňa: 24.11.2014 Mestský úrad Stupava

c u Avt H lavná  1/24Schválil. ................

primátor mesta Stupava



Objednávka: Ing. Roman Vigh (MU Stupava) (e-mail: zo dňa 04.11.2014)

Stavba: „Oprava komunikácie na Nám. Sv. Trojice v Stupave“
Objekt:____ Spevnené plochy______________________________________ DRS -  dokumentácia na realizáciu stavby

VÝPOČET CENY (Cenová ponuka) 
a ostatných nákladov na projektovú a inžiniersku činnosť 

vypracovaný podľa M etodického odporúčania SKSI

Názov diela: „Oprava komunikácie na Nám. S v. Trojice v Stupave“
Stavebný objekt: Spevnené plochy
Stupeň PD: DRS - Dokum entácia na realizáciu stavby

A. PRÍPRAVNÁ FÁZA DODÁVKY
1. Štúdium a získavanie podkladov, rekognoskácia skutkového stavu, prieskum  a diagnostika, 

rokovania s objednávateľom a dotknutými orgánmi a organizáciami,
.............3 hod á ........................ 25,00 €/hod ..................................................  75,00 €

2. Prieskumné a diagnostické práce (subdodávka) ..................................................  0,00 €
Spolu A  ..................................................  75,00 €

B. VYPRACOVANIE PREDM ETU DODAVKY
Vypracovanie výsledného návrhu (postup opravy)
- koncepčné práce (projektové - inžinierske)

.............32 hod á ......................  25,00 €/hod ..................................................  800,00 €
- odb. výkony málo kvalifikované (kresličské, administratívne a pomocné práce)

............. Ohod á .....................  10,00 €/hod ..................................................  0,00 €
Spolu B .................................................  800,00 €

C. ZAKLADNA CENA (súčet A + B ) ................................................ 875,00 €
zvýšenie zákl. ceny o ..0.% (pri rek. a modernizácii stavby) .................................................  0,00 €

Spolu ................................................  875,00 €

D. VEDĽAJŠIE NÁKLADY (cca 10% z bodu C) ............................................... 85,00 €
- reprografické a adjustačné práce, ostatné náklady, réžia

Cena bez DPH Spolu ................................................  960,00 €
DPH (20%)................................................................................................. ...............................................  192.00 €
CENA CELKOM (s DPH) SPOLU ................................................  1152.00 €

V Bratislave, 04.11.2014 Vypracoval: Ing. Ján Tomko, Aut.Ing.

In». Ján Tomko, aut.ing.. ieg. číslo SKSI: 0206*A*2.1, 0206*SP*A2,07391*21* 
sídlo registrácie / pošta : Pribišova č.8, 841 05 Bratislava 
areliér: jt-ateliér, Lamačská cesta č.8 (areál vuis - cesty). 817 16 Bratislava 
tel./ŕax: +421 2 5465 4224, +421 905 451 936, e-mail: jtatelier@gmail.com

mailto:jtatelier@gmail.com


Stavba: „Oprava komunikácie na Nám. Sv. Trojice v Stupave“
Objekt:____ Spevnené plochy______________________________________DRS -  dokumentácia na realizáciu stavby
Objednávka: Ing. Roman Vigli ("Ml! Stupava) (c-raail: zo dňa 04.11.2014)

1. PREDMET ZM LUVY - rozsah diela (DRS):

Spevnené plochy
A. Textová časť
B. Výkresy

1. Situácia
2. Vzorový rez
3. Charakteristické rezy

C. Výkaz výmer

2. CENA DIELA -  práce projektové (DRS):

Cena bez DPH Spolu ................................................  960,00 €
DPH (20%)................................................................................................. ...............................................  192.00 €
CENA CELKOM (s DPH) SPOLU ........................................................ 1152.00 €

Poznámka:
Cena za AD (Autorský dozor) bude riešená osobitnou fakturáciou na základe skutočného výkonu 
a objemu prác na stavbe.

3. PODMIENKY VYPRACOVANIA DIELA:
- Podrobné zameranie dotknutého územia v M 1:500 (digitálna forma) vrátane výškového 

zamerania vstupov do objektov, vjazdov a dopravných napojení a priebehu podzemných a nadzemných 
vedení inžinierskych sietí (vrátane hĺbok šácht a overenia sietí u správcu s vyznačením hĺbky 
uloženia konkrétneho vedenia)

- Prieskum a diagnostika konštrukcií vozoviek jestvujúcich spevnených plôch (po odstránení dlažby)
- Relevantné záznamy z realizácie diela a vykonanej opravy (zápisy z rokovaní, stavebný denník, 

fotodokumentácia)
- Záväzné zhodnotenie podmienok z rokovaní investorom stavby

4. TERMÍN DODANIA DIELA:
Vypracovanie PD v rozsahu podľa bodu 1 (D R S - rozsah diela)

- do jedného mesiaca od objednávky a dodania právoplatných podkladov

V Bratislave, 04.11.2014 Vypracoval: Ing. Ján Tomko, A utlng .

Ing. Ján Tomko, aut.ing.. ieg. Číslo SKSI: 0206*A*2.1. 0206*SP*A2.07391*21*
sídlo registrácie / pošta : Pribišova C-.8, 841 05 Bratislava í l
ateliér: j t-ateliér, Lamačská cesta č.8 (areál vuis - cesty). 817 16 Bratislava 
tel./lax: +421 2 5465 4224. +421 905 451 936. e-mail: jtatelier@gmail.com

mailto:jtatelier@gmail.com

