
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 3 1 Stupava
Adresa dodávateľa

302, s.r.o.
Veterná 4
900 66 Vysoká pri Morave

Objednávka čís.: 1/2016
Objednávka na výkon inžinierskej činnosti

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u vás výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie vydania stavebného 
povolenia na stavbu "Osemtriedna modulová základná škola v areáli ZŠ Stupava" v zmysle 
cenovej ponuky v predpokladanej cene 960,- EUR (nie ste plátca DPH).

SPOLU 960.00

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 2 mesiace
Splatnosť .........dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

r

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Ing. Macákovji.

í Sa) Finančná operácia j e - n ie  je* je v súlade s 0  ods. /p ísm . a)c)d)e)f)g) zákona §02/2001 Z.z. v znení / I  . 6
neskorších predpisov.

Dátum a podpis In g . K^rp^SOV?
b) Verejné obstarávanie sa vykonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Dátum a podpis

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

~~~Dafbtn a podpis a 1- <*WlSK0VA
*nehodiace sa škrtnite '  'v f
Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §9 ods. 2 zá)ro i 502/2001 Z.z. v znení nesko^ích predpisov.

iMesto STUPAVA
\M estský  úrad S tupava

Vystavená dňa: 11.01.2016 | Hlavná 1/24
t 9J)0rS!r^ T U P A V A

Schválil:\
Ing., Mgr. art. Roman Maroš 

primátor mesta Stupava



302, s.r.o., veterná 4, vysoká pri morave
IČO: 45638811; DIČ: 2023076176 

0903 825 302 
kovacicova@302.sk

Investor:
MESTO STUPAVA 
sídlo: Hlavná 1/24 
900 31 Stupava
IČO: 00305081

CENOVÁ PONUKA

Zasielam Vám cenovú ponuku na dielo: inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania stavebného 
povolenia na stavbu ..Osemtriedna modulová základná škola v areáli ZŠ Stupava“ podľa 
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: 11/2015 ateliér-m, B.Nemcovej 1, Vranov nad Topľou -  
Ing.arch. Mater Záhorák, v rozsahu:

1. prerokovanie PD, príprava a zabezpečenie dokladov, vyjadrení a stanovísk pre vydanie 
stavebného povolenia, koordinácia podmienok a projektu, konzultácie s projektantom; 
príprava a podanie žiadosti o stavebné povolenie a
zabezpečenie stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade na uvedenú stavbu

960,-€

V cene sú zahrnuté:
príprava a podanie príslušných žiadostí, konzultácie, monitorovanie vydávania príslušných stanovísk, 
vyjadrení a rozhodnutí, iniciovanie pracovných stretnutí (v prípade potreby) s dotknutými orgánmi a 
organizáciami za účelom vydania kladných vyjadrení, informovanie objednávateľa (a prípadne priamo 
projektanta) o stave, problémoch, termínoch a podmienkach zabezpečovania inžinierskej činnosti.

V cene sú zahrnuté všetky priame náklady na výkon inžinierskej činnosti:
doprava, réžia, kancelária,...

v cene nie je zahrnuté:
-  všetky správne poplatky podľa zák. 145/1995 Z.z. -  t.j. poplatky za výpisy z katastra, 

vydanie stanovísk, vydanie stavebných povolení..., projektové práce, tlač a kopírovanie 
projektovej dokumentácie
prípadné majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností 
zmluvné zabezpečenie prác a dodávok

-  spracovanie odborných posudkov, meraní a vypracovanie zmlúv; 
poplatky správcom sietí;

-  vytýčenie IS pred začatím stavebných prác

Cena a fakturácia:

Odmena za uvedené služby je  navrhovaná cena vo výške: 960,-€
Splatnosť faktúry: 14 dní

Termíny:
1. Zabezpečenie vyjadrení a stanovísk a podanie žiadosti o SP do 25 dní odo dňa doručenia 

objednávky a potrebného paré PD, v tomto termíne je potrebné určenie príslušného 
stavebného úradu

V prípade námietok účastníkov konania alebo prepracovávania PD pri nesúhlasných 
stanoviskách, lehoty podľa tejto dohody nebude možné splniť.

Spoluúčasť objednávateľa:
1. Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre SP 5 paré + koordinačná situácia a sprievodná 

a súhrnná technická správa v pdf

mailto:kovacicova@302.sk

