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REMING Consult a.s.

ZMLUVA O DIELO
ZoD Č,; o
Z-vidôvané ^

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,

2. časť Bosákova ulica -  Janikov dvor“

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: 8 4 /0 8 /0 8 2 0

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Pošt. adresa:
Právna forma:

Štatutárni zástupcovia:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ďalej len „objednávateľ"

1.2 Zhotovitel’:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických: 
Bankové spojenie:
Čísio účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

, Ci. 1 
Účastníci

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava 
Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B

Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ 
Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ

VÚB, a.s., Bratislava 
1463089755/0200 
35 732 881 
2020268910 
SK 2020268910

REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu
UniCredit Bank Slovakia a. s.
6616131006/1111 
35 729 023 
2020250958 
SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy 
o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a 
Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je  Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo



1.2.2 Obchodné meno: Alfa 04 a.s.
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava i, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené;
ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva 
ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s. 
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva 

IČO: 35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno: RIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 

IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení, 

ďalej len „zhotovitel’“ .

Preambula

Objednávateľ je  investorom stavby „Nosný systém MHD -  prevádzkový úsek Janíkov Dvor -  Šafárikovo 
námestie v Bratislave“, ktorej projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre 1. Časť „Bosákova 
ulica -  Šafárikovo námestie“ vypracoval zhotovitel’. Nakoľko predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie 
ďalšej nadväznej dokumentácie pre predmetnú stavbu, účastníci pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy.

ČI. 2 
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo - spracovanie a dodanie projektu pre 
stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 
2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“ (ďalej len „stavba") vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), 
v úzkej súčinnosti s osobou poverenou objednávateľom na zabezpečenie inžinierskej činnosti, 
v nasledovných stupňoch:

2.1.1 projektová dokumentácia investorského zámeru (ďalej len „IZ"), ktorá bude zohľadňovať 
zámery obsiahnuté v doteraz spracovaných dokumentáciách pre Nosný systém MHD 
v Bratislave z rokov 2002 a 2004 a technicko-ekonomickej štúdie koľajovej trati na území 
mestskej časti Bratisíava Petržalka z roku 2009,

2.1.2 projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DÚR“), 
zohľadňujúca výsledky dokumentácie IZ, spracovanej z dokumentácií pre Nosný systém 
MHD v Bratislave, z rokov 2002 a 2004 a technicko-ekonomickej štúdie koľajovej trati na 
území mestskej časti Bratislava Petržalka z roku 2009, vrátane zabezpečenia nevyhnutných 
geodetických činností a prieskumov, a to najmä geodetického zamerania územia, vytýčenia 
a zamerania inžinierskych sietí, spracovania geometrických plánov a výkupového elaborátu, 
prieskumu inžinierskych sietí, inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, 
stavebno-technického prieskumu, dendrologického a prieskumu životného prostredia, 
geoelektrického prieskumu, archeologického prieskumu, dopravného prieskumu a iných 
nevyhnutných prieskumov súvisiacich s prípravou stavby.



2.1.3 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) všetkých prevádzkových 
súborov a stavebných objektov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia o umiestnení 
stavby,

2.1.4 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) všetkých prevádzkových 
súborov a stavebných objektov vyplývajúcich z právoplatných stavebných povolení,

2.1.5 projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len ,,DVZ), ktorá bude súčasťou 
súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby, pri postupe zadávania zákazky podľa 
zákona o verejnom obstarávaní,

2.1.6 výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „AD) počas realizácie  stavby.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotovlteľovi zaplatiť 
dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

CI. 3
Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Rozsah a obsah predmetu plnenia -  projektu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor", v zmysle 
ČI. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto zmluvy, je  bližšie špecifikovaný v časti „Ocenený výkaz položiek“, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Rozsah a ocenenie predmetu plnenia podľa ČI. 2, 
bodov 2.1.3 až 2.1.5 budú špecifikované ocenenými výkazmi položiek, ktoré budú predmetom 
dodatkov k tejto zmluve.

3.2. Rozsah a obsah diela bude v náležitostiach Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a Inžinierskych činností UNIKA, podľa Prílohy č. 1 (DUR), Prílohy č. 2 (IZ), 
Prílohy č. 3 (DSP), Prílohy č. 4 (DRS), Prílohy č. 5 (AD), Prílohy č. 12 (DVZ)

3.3 Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo zúžiť predmet zmluvy, vtákom  prípade dôjde 
k automatickej úprave ceny diela podľa jednotlivých naviac realizovaných alebo nerealizovaných 
položiek v zmysle „Oceneného výkazu položiek“.

C I.4
Podklady a súčinnosť objednávateľa

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

4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí 
zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k zmene termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať 
omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

CI. 5 
Čas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2 a 3 tejto 
zmluvy takto:
5.1.1 IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD do 30.06.2010

5.1.2 Koncept DÚR do 15.10.2010

5.1.2.1 Kompletná dokumentácia DÚR do 30.11.2010

5.1.3 Kompletná dokumentácia DSP do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
vydaného územného rozhodnutia,

5.1.4 Kompletná dokumentácia DRS do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
posledného vydaného stavebného povolenia.



5.1.5 Kompletná dokumentácia DVZ do 2 mesiacov od pokynu objednávateľa, v rámci 
prípravy súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby,

5.1.6 výkon AD počas realizácie stavby až po ukončenie všetkých kolaudačných konaní.

5.2 Čas plnenia -  presné termíny plnenia podľa bodov 5.1.3 -  5.1.5 budú spresnené dodatkami k tejto 
zmluve, v závislosti od výkonu inžinierskej činnosti zabezpečenej objednávateľom. Čas plnenia 
podľa bodu 5.1.6 bude počas realizácie stavby.

5.3 Predmet podľa tejto zmluvy je  splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela 
v lehotách podľa bodu 5.1, v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2 a 3 tejto zmluvy osobe 
objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa bodu 1.1. Preberací protokol 
podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň 
dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

ČI. 6 
Cena diela

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2, bod 2.1.1 a 2.1.2 a v ČI. 3, 
bod. 3.1. 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. 
Cena diela predstavuje:

cenu bez DPH: 2 975 005,00 EUR
cenu DPH: (19 %) 565 250,95 EUR
cenu celkom: 3 540 255,95 EUR

6.2 Cena diela podľa bodu 6.1 je  stanovená na základe Oceneného výkazu položiek, ktorý je  súčasťou 
neoddeliteľnej Prílohy č.3 tejto zmluvy.

6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2, bod 2.1.3 až 2.1.5 bude 
stanovená a kalkulovaná na základe Základných rozpočtových nákladov stavby rozpočtovaných zo 
stupňa DUR a podmienok vydaného územného rozhodnutia stavby ako cena minimálna podľa 
Kapitoly 3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe 
odporúčaných cien podľa tabuliek č. 1 -  15 aktuálneho Sadzobníka UNIKA a bude predmetom 
určená podľa ocenených výkazov formou dodatku/dodatkov k tejto zmluve.

6.4 Cena za výkon AD zodpovedných projektantov zhotoviteľa je  dohodnutá vo výške 39 EUR/hod. + 
DPH. Konečná cena za výkon AD bude spresnená podľa skutočne vykázaného a odsúhlaseného 
počtu hodín objednávateľom, resp. stavebným dozorom investora. Fakturácia bude uplatňovaná 
v súlade s bodom 7.7 tejto zmluvy.

6.5 K zmene ceny môže dôjsť:

6.5.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, predmetom ktorých 
budú úpravy daňových predpisov.

6.5.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu tejto zmluvy zo strany objednávateľa,
6.5.3 v prípade požiadavky na vyšší počet dodaných súprav jednotlivých stupňov dokumentácie 

pre výkon inžinierskej činnosti,
6.5.4 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze 

položiek zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
6.5.5 v dôsledku skutočného počtu hodín za odborný autorský dohľad.

6.6 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

6.7 Pre účely výberu zhotoviteľa stavby poskytne zhotoviteľ projektovej dokumentácie objednávateľovi 
cenovú kalkuláciu za jednu súpravu DVZ, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov pre výber 
dodávateľa stavby, t. j. táto cena musí spĺňať podmienky podľa § 34 ods. 11 zákona o verejnom 
obstarávaní a bude to cena obsahujúca iba skutočné preukázané náklady na ich rozmnoženie.



Cl. 7
Platobné podmienky a fakturácia

7.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 20 % z ceny časti diela uvedenej v ČI. 6, 
bod 6.1 tejto zmluvy do 14 dní od potvrdenia zmluvy zmluvnými stranami a vystavenej zálohovej 
faktúry zo strany zhotoviteľa.

7.2 Predmet zmluvy bude hradený z finančných prostriedkov objednávateľa.

7.3 y' Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkové faktúry za dodanie diela, časť prieskumy
a geodetická činnosť vo výške 100 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania každej kompletnej 
časti podľa oceneného výkazu v Prílohe č. 3.

7.4 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR vo výške 
90 % z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie. Právo vystaviť 
faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR na 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi 
dňom vydania územného rozhodnutia.

7.5 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa DSP vo výške 90 % 
z dohodnutej ceny diela dňom dodania dokumentácie. Právo vystaviť faktúru za dodanie diela 
stupňa DSP na 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom vydania posledného 
stavebného povolenia.

7.6 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa DRS a DVZ vo výške 100 % 
z dohodnutej ceny diela dňom dodania príslušného stupňa dokumentácie.

7.7 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za výkon AD z dohodnutej ceny počas 
realizácie stavby, minimálne raz za tri mesiace, na základe vzájomne odsúhlaseného rozsahu 
skutočne vykonaných prác. Hodinové výkony AD budú evidované v Denníku výkonov AD 
projektanta a potvrdzované podpisom určeného zástupcu objednávateľa, resp. investora (napr. 
stavebným dozorom). Príslušná kópia potvrdených výkonov AD z denníka bude doložená ako 
príloha k faktúre.

7.8 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 1 0  ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Lehota 
splatnosti faktúr je  30 dní od doručenia objednávateľovi.

7.9 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane 
príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú 
faktúru. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa predloženia novej faktúry.

7.10 Zhotoviteľ je platiteľom DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Predložená faktúra musí ďalej 
obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.

7.11 Konečná faktúra musí mať okrem náležitostí uvedených v bode 7.8 a v 7.10 výrazné označenie 
KONEČNÁ FAKTÚRA.

7.12 Penalizačná faktúra musí obsahovať predmet zmluvy, za ktorý sa penalizuje, výpočet výšky 
penalizácie na presné počty dní, jej splatnosť a sumu v eurách.

7.13 úznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí 
objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má právo zadržať z 
konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad pri 
odovzdaní a prevzatí.

7.14 V  prípade zastavenia zhotovenia diela, resp. realizovaného plnenia z viny objednávateľa budú 
vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

ČI. 8
Dodacie podmienky

8.1 Pod pojmom „dodanie“ podľa tejto zmluvy sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie diela alebo 
jeho časti, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. 
Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie v takom rozsahu a takým spôsobom, aby 
objednávateľ mohol zabezpečiť územné rozhodnutie, príslušné stavebné povolenia a schválenie 
jednotlivých dokumentácii. Požaduje sa dodanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu:



8.1.1 IZ a DÚR 6 súprav,
B, 1,2 Prieskumy a geodetické činnosti 2 súpravy
8.1.3 DSP 6 súprav, z toho 3 súpravy s oceneným rozpočtom za použitia 6 miestnych kódov 

Triednika stavebných prác (ďalej len „TSP")a 3 súpravy bez rozpočtu,
8.1.4 DRS 6 súprav, z toho 3 súpravy s oceneným položkovitým rozpočtom za použitia 9 

miestnych kódov Triednika stavebných prác (ďalej len „TSP“) a 3 súpravy bez rozpočtu,
8.1.5 DVZ 6 súprav, ostatné navyše súpravy budú spresnené po vyhlásení súťaže na výber 

zhotoviteľa stavby,

8.2 DRS a DVZ musí byť:

8.2.1 zo štatistického hľadiska klasifikovaný v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR 
č, 632 /2000 Z, z. v znení neskorších predpisov,

8.2.2 z hľadiska popisu obstarávaných prác a dohadovania ceny zatriedení podľa TSP -  
minimálne 6 miestny kód v súlade s metodickým pokynom č, 1/2004 MVaRR SR o TSP,

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy vykonávať výrobné porady podľa 
potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní,

8.4 Odovzdanie a prevzatie;

8.4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je  splnený riadnym dodaním projektov a uskutočnením AD,
8.4.2 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie iZ a DÚR, jej prerokovanie a

odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od 
dotknutých orgánov,

8.4.3 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSP jej prerokovanie a
odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od 
dotknutých orgánov,

8.4.4 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DRS jej prerokovanie a
odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od 
dotknutých orgánov,

8.4.5 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DVZ jej prerokovanie a
odsúhlasenie na pravidelných výrobných poradách, ďalej zapracovanie pripomienok od 
objednávateľa,

8.4.6 Za čiastočne plnenie predmetu zmluvy sa pokladá vykonávanie AD,
8.4.7 Prevzatie predmetu zmluvu môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
8.4.8 Projektová dokumentácia bude odovzdaná aj na nosiči v elektronickej forme.

Či. 9
Zodpovednosť za vady a záruky

9.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, že nie je v rozpore s technickými normami a predpismi SR a že nemá vady, ktoré by
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania za predpokladaným účelom,

9.2 Záručná lehota za predmet plnenia zmluvy je  ukončená realizáciou stavby. Pod pojmom realizácia 
stavby sa rozumie nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú časť 
stavby,

9.3 V prípade, že zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých 
podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa upozorniť,

9.4 Ak objednávateľ prevezme vädnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady,

9.5 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V  sporných prípadoch nesie náklady až do
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ,

9.6 Ak je  vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom alebo vadou 
projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka,

9.7 Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu vád projektovej 
dokumentácie, znáša zhotoviteľ projektovej dokumentácie.



Cl. 10
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

10.1 Pri nedodržaní termínov zo strany ztiotoviteľa uvedených v ČI. 5 tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený vyžadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,02 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

10.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa Čí. 7 je  objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny diela, 
ktorá nebola zhotoviteľovi objednávateľom vyplatená v lehote splatnosti.

10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinný účastník nezávisle od 
toho, či a v akej výške vznikne druhému účastníkovi zmluvy v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 
vymáhať samostatne.

10.4 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej neplnením zmluvných 
povinností.

ČI.11 
Riešenie sporov

11.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou účastníkov zmluvy, požiada jeden 
z účastníkov zmluvy o rozhodnutie súd.

11.2 Spory účastníkov zmluvy neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zákazky.

11.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR.

ČI.12
Ostatné práva a povinnosti

12.1 Zodpovednosť združenia dodávateľov ako zhotoviteľa tohto diela podľa čl. 1 ods. 1,2 za plnenie 
predmetnej zmluvy je spoločná a nerozdielna, pričom REMING CONSULT a. s. je splnomocnená 
na uzatvorenie zmluvy o dielo, jej dodatkov, ako i na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou 
diela, včítane prerokovania zmien harmonogramu, fakturácie, riešenia prípadných reklamácií a pod., 
o čom bola vystavená Plná moc, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

12.2 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 
hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

12.3 Zhotoviteľ bude spolupracovať s osobou zodpovednou za zabezpečenie inžinierskej činnosti 
súvisiacej s predmetom plnenia zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce 
sa predmetu plnenia zmluvy nepovolaným osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii zákazky.

12.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na 
tretiu osobu.

12.6 Obaja účastníci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch 
a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. 13
Odstúpenie od zmluvy

13.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ustanovenie § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináieží náhrada iba za skutočne vykonané zhotovenie 
dieia, resp. realizované plnenie.

13.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhému účastníkovi oznámené písomne.

13.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením dohodnutého 
termínu v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená iehota na pinenie.



13.4 Objednávateľ je  povinný zhotoviteľovi posiať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie 
nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným 
zhotoviteľom.

13.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti stanovené 
zmluvou a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela, resp. jeho plnenie. Predtým je však 
povinný vyzvať objednávateľa, určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od 
zmluvy odstúpi.

13.6 Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v 
preukázateľnom rozsahu.

Článok 14 
Záverečné ustanovenia

14.1 Všetky doklady a dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

14.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

14.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia podmienkami 
určenými v tejto zmluve, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

14.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrži objednávateľ a dve 
zhotoviteľ.

14.6 Táto zmiuva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch strán.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy č. 1, č. 2, č. 3 ktorými sú:
Príloha č. 1 „Zmluva o združení dodávateľov“
Príloha č. 2 „Plná moc"
Príloha č. 3 „Ocenený výkaz položiek“

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa;

V Bratislave dňa / 0^ . 2 0*^0 V Bratislave dňa 15.03.2010

S r a t ia i  .v,  , a .: ;.
n. 1, f  1 f ' i  B ratislav

Ing. Alé^a^der Báll|pk
Predseda predstavenstva 
METRO Bratislava a.B.

Ing. Slavomír Podmanický^
predseda predstavenstvá”"̂  
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného 
účastníka združenia

Ing. íi/lllan Juréčka
člen predstavenstva 
METRO Bratislava a.s.



PRÍLOHA Č. 1

Zmluva o združení dodávateľov



Zmluva o združení dodávateľov

uzavretá v zm ysle ustanovenia § 829 ods. 1 a násl. zákona  č. 40 /1964 Z. z. -  O bčiansky 
Zákonník a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. -  O bchodný zákonník

Čl. 1 
Zmluvné strany

1.1 Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
IČO: 35 889 853
Zastúpená: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sa, vložka 3355/B

1.2 PIO KERAMOPROJEKT, á.s.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 
IČO: 36 308 862
Zastúpená: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka 10184/R

1.3 REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 
IČO: 35 729 023
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava í, odd.: Sa, vložka 1532/B

Čl. 2 
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv, povinností a podmienok spolupráce účastníkov združenia 
vytvoreného za účelom:

2.1.1 vypracovania zmluvy o dielo v rámci postupu zadávania zákazky podľa zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) na dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby (ďalej len '‘DÚR"), projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len “DSP”) 
všetkých stavebných objektov vyplývajúcich z platného rozhodnutia o umiestnení stavby, 
dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej len “DRS"), dokumentáciu pre výber- zhotoviteľa (ďalej 
len „DVZ") a výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len “AD") stavby: „Nosný systém MHD, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. -  Janíkov 
dvor“.

2.1.2 vypracovania, prerokovania a odovzdania samotných dokumentácií,
2.1.3 vypracovania ďalších požadovaných materiálov a realizácií činnosti, ktoré sa vyskytnú počas 

spracovania dokumentácií, resp. z nej vyplynú rámci tejto zákazky,
2.1.4 výkonu všetkých prác naviac, získaných v priebehu spolupráce na predmetnej akcii,
2.1.5 stanovania zásad pre zabezpečenie jednotného postupu pri spracovaní zákazky.

Č I.3
Základné zásady spolupráce

3.1 Účastníci tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že v záujme realizácie jej predmetu spájajú výlučne 
svoje pracovné kapacity, vedomosti a schopnosti. Účastníci zmluvy nezdružujú žiadny majetok 
a svojou činnosťou nebudú vytvárať žiadny spoločný majetok, ku ktorému by mohlo v budúcnosti 
vzniknúť spoluvlastníctvo.

3.2 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú úzko spolupracovať pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy, 
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť realizáciu predmetu 
zmluvy, prípadne ohroziť dobré meno niektorého z je j účastníkov.

3.3 Účastníci tejto zmluvy poverujú spoločnosť REMING CONSULT a.s. svojim zastupovaním vo 
vzťahu k verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) vo všetkých veciach týkajúcich sa 
predloženia a realizácie zmluvy o dielo, vrátane prijímania pokynov pre ostatných účastníkov 
združenia a realizácie platieb medzi združením a verejným obstarávateľom (objednávateľom).

. . - - r  ^



i 3.4 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu spôsobom 
j určeným v tejto zmluve, postupmi obvyklými pri kooperáciách projektových tímov a v súlade so
j záväzkami, prijatými v samostatných zmluvách o dielo.

1 Č1.4
I Koordinačná rada

I 4.1 V záujme zabezpečenia úpravy a koordinácie vnútorných vzťahov, ako i v záujme prevencie 
I vzniku a v prípade potreby i riešenia problémov alebo sporov, vzniknutých medzi účastníkmi pri
I plnení ich záväzkov z tejto zmluvy, zriaďujú účastníci združenia „Koordinačnú radu“ (ďalej len
j Rada), do ktorej každý z účastníkov združenia menuje jedného zástupcu.

4.2 Rada rieši a rozhoduje zásadné spory medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť 
splnenie záväzku voči verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi), prípadne by mohli podstatne 
poškodiť niektorého z účastníkov tejto zmluvy. Rada rozhoduje prostou väčšinou hlasov, pričom v 
prípade rovnosti hlasov bude rozhodovať star\ovisko budúceho nositeľa zmluvných záväzkov voči 
verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).

4.3 Rada sa schádza podľa potreby a jej zasadnutie zvoláva koordinátor ~ zástupca spoločnosti
REMING CONSULT a.s. na základe vlastného rozhodnutia, alebo na žiadosť niektorého
z účastníkov tejto zmluvy. Zasadnutie Rady sa konajú v sídle REMING CONSULT a.s., pokiaľ sa 
jej členovia nerozhodnú inak. Rada je  uznášania schopná, ak sú prítomní všetci je členovia. 
Zasadnutia Rady vedie zástupca REMING CONSULT a.s. ako koordinátor prác.

4.4 Náklady spojené s účasťou na zasadnutia Rady znáša každý z účastníkov zmluvy sám.
4.5 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že budú dobrovoľnej a v plnom rozsahu akceptovať rozhodnutia

Rady. Rozhodnutia Rady však nie sú voči účastníkom tejto zmluvy účinné v prípade, že:
sú v rozpore so záväzkami prijatými budúcim zmluvným partnerom v hlavnej zmluve o dielo, 
uzavretej s verejným obstarávateľom (objednávateľom),
sa týkajú určenia miery zavinenia vo veci povinnosti niektorého účastníka tejto zmluvy k 
náhrade prípadnej škody, alebo k zaplateniu majetkových sankcií.

Čí. 5
Podiel účastníkov zm luvy na zákazke

5.1 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že zmluvu o dielo na vypracovanie predmetnej dokumentácie 
uzavrie s verejným obstarávateľom (objednávateľom) vo svojom mene, so všetkými z toho 
vyplývajúcimi právami a povinnosťami REMING CONSULT a.s. ako poverený účastník tejto 
zmluvy.

5.2 Na vypracovaní parciálnych časti dokumentácie tvoriacich predmet zmluvy o dielo, medzi 
spoločnosťou REMING CONSULT a.s. a verejným obstarávateľom (objednávateľom) sa budú 
podieľať všetci účastníci tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi spoločnosťou 
REMING CONSULT a.s. a jednotlivými účastníkmi tejto zmluvy pri vypracovaní príslušných častí 
dokumentácie budú upravené v osobitných zmluvách o dielo. Ich vzájomné vzťahy z týchto zmlúv 
sa riadia výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne

V záväzných právnych predpisov, platných na území SR.
5.3 Pri zmluvnom zabezpečovaní dodávok parciálnych časti dokumentácie spracovávanej jednotlivými 

účastníkmi tejto zmluvy platí zásada prenosu záväzkov spoločnosti REMING CONSULT a.s. 
z hlavnej zmluvy o dielo uzatvorenej s verejným obstarávateľom (objednávateľom) na jednotlivých 
účastníkov tejto zmluvy. Uvedená zásada sa netýka termínu plnenia, ktorý môže spoločnosť 
REMING CONSULT a.s. požadovať odlišne od záväzku v hlavnej zmluve, a to s ohľadom na 
koordinačnú a kompletizačnú činnosť.

5.4 Účastníci tejto zmluvy sa v súlade so zásadou uvedenou v ods. 5.3 tohto článku dohodil, že 
spoločnosť REMING CONSULT a.s. nezodpovedá za neplnenie svojich finančných záväzkov voči 
ostatným účastníkom tejto zmluvy v prípade, že verejný obstarávateľ (objednávateľ) nebude plniť 
svoje finančné a platobné povinnosti z hlavnej zmluvy o dielo voči spoločnosti REMING CONSULT 
a.s. ako svojmu zmluvnému partnerovi.

Čl. 6
Zm luvné zabezpečenie realizácie prác

6.1 V záujme zabezpečenia realizácie príslušných častí dokumentácie sa účastníci tejto zmluvy
zaväzujú bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej účinnosti uzatvoriť samostatné zmluvy 
o dielo, v ktorých objednávateľom bude spoločnosť REMING CONSULT a.s. a dodávateľom 
príslušný účastník tejto zmluvy. Predmet a cenu plnenia určí spoločnosť REMING CONSULT a.s.



ako jediný účastník združenia nesúci voči obstarávateľovi plnú zodpovednosť za pinenie hlavne] 
I zmluvy.
I 6,2 Očastníci tejto zmluvy sa s ohľadom na ustanovenie § 289 a násl. Obchodného zákonníka dohodli,
I že návrh zmluvy bude jednotlivým členom združenia predkladať spoločnosť REMING CONSULT
I a.s. ako zaviazaná strana v postavení objednávateľa.
I  6.3 Ak medzi spoločnosťou REMING CONSULT a.s. a príslušným členom združenia nedôjde k dohode
f a náležitostiach vyššie uvedených zmlúv o dielo, príslušné rozpory budú predložené na
? rozhodnutie Rade. Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú rozhodnutie Rady v uvedenej otázke plne
j  rešpektovať.

Čl. 7CI. 7
Realizácia prác a kooperácia účastníkov zmluvy

7.1 Jednotliví účastníci zmluvy zabezpečujú realizáciu príslušných častí dokumentácie samostatne, 
vlastnými prostriedkami a pracovníkmi. Z prípadných záväzkov voči tretím osobám, ktoré im 
vzniknú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy sú zaviazaní v plnom rozsahu a výlučne sami.

7.2 V  prípade, že sa účastník združenia rozhodne zabezpečiť realizáciu podstatnej časti svojho 
záväzku prostredníctvom subdodávateľa, je  povinný prednostne ponúknuť účasť na realizácii 
takejto subdodávky ostatným účastníkom tejto zmluvy. V  prípade svojho záujmu o realizáciu 
subdodávky sú ostatní účastníci tejto zmluvy povinní do 2 dní odo dňa oznámenia požiadavky 
predložiť príslušnému účastníkovi kvalifikovanú ponuku s uvedením náležitostí potrebných na 
uzatvorenie zmluvného vzťahu.

7.3 Právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku má účastník zmluvy požadujúci subdodávku, ktorý uzavrie 
subdodávateľskú zmluvu s predkiadateľom najvýhodnejšej ponuky.

Čl. 8
Majetkové sankcie

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektorý z účastníkov tejto zmluvy odmietne uzatvoriť 
1 s iným  účastníkom zmluvu o dielo zodpovedajúcu objemom vecného i finančného plnenia
jj dohodnutým v tejto zmluve, je povinný zaplatiť poškodenému účastníkovi zmluvnú pokutu
I vo výške 15 % hodnoty plnenia, na ktoré nebola uzatvorená zmluva.
j 8.2. Prípadné majetkové-sankcie za neplnenie záväzkov zo zmlúv o dielo uzatvorených medzi
■r účastníkmi tejto zmluvy na dodávku príslušných častí dokumentácie sú vecou dohody oboch strán
; v príslušných zmluvách.
I 8.3. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak bude spoločnosť REMING CONSULT a.s. ako
I  poverený účastník združenia zaviazaný k úhrade majetkových sankcií , pripadne k náhrade škody
^ voči verejnému obstarávaterovi (objednávateľovi) z dôvodu porušenia príslušných záväzkov z
] hlavnej zmluvy, tieto sankcie bude v plnom rozsahu znášať účastník združenia, ktorý svojim
I plnením, resp. konaním spôsobil vznik uvedených majetkových sankcií, čl vznik škody.

I Čl. 9
jp Riešenie sporov
-1

9.1 Účastníci zmluvy prehlasujú, že všetky rozpory vzniknuté z tejto zmluvy ako i zo zmlúv o dielo 
I  uzavretých v súlade s ustanovením čl. 6 budú riešiť predovšetkým dohodou, prípadne Ich
^ predložia na rozhodnutie Rade.
i, 9.2 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že spory týkajúce sa otázky zodpovednosti za prípadnú škodu,
' resp. povinnosti uhradiť majetkové sankcie, s výnimkou povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu

uvedenú v čl. 8. ods. 1 tejto zmluvy, je ktorýkoľvek z účastníkov tejto zmluvy oprávnený predložiť 
na rozhodnutie príslušnému súdu.

9.3 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 89 občianskeho súdneho poriadku dohodli, že súdom 
príslušným pre riešenie prípadoch sporov z tejto zmluvy, ako aj zo zmlúv o dielo uzatvorených na

f. základe tejto zmluvy je  Okresný súd Bratislava 3.

i Čl. 10
r Osobitné ustanovenia
I*

'i 10,1 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú úzko koordinovať svoje vystúpenia v mediálnej sfére a aj pri
[; Styku s verejnosťou vo veciach súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
I 10.2 Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy, ako i ostatných
) poznatkov, skutočnostiach a informáciách súvisiacich s plnením tejto zmluvy.



10.3 Záväzky z tejto zmluvy neobmedzujú žiadneho z jej účastníkov vo výkone vlastnej podnikateľskej
činnosti pri ostatných zákazkách nesúvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Vo veciach 
nesúvisiacich s touto zmluvou je každý z je ] účastníkov oprávnený vykonávať v plnom rozsahu 
vlastnú podnikateľskú činnosť v súlade so svojim premetom podnikania.

Č. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 K zmene tejto zmluvy môže dôjsť iba na základe dohody jej účastníkov, a to vo forme písomného 
dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami všetkých účastníkov.

11.3 Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, 
účinnosť nadobúda Dňom rozhodnutia a oznámenia vyhlasovateľa verejnej súťaže o prijatí 
súťažného návrhu podaného účastníkmi tejto zmluvy.

11.4 Zmluva má 4 strany a bola napísaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie bude odovzdané verejnému obstarávateľovi 
(objednávateľovi).

11.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že zmluva bola 
napísaná v súlade s ich slobodnou a vážnou vôľou, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave 29.10.2008

^  Za Alfa 04 a.s.

 ^ .............. ’- - é .......
Ing. Miroslav Mat^ščik 
predseda predstavenstva

Za PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Ing. RIvIDr. Pavel Mikuláš 
predseda predstavenstva

Za REMING CONSULT a.s.

Ing. Slavomír Podrnanický 
predseda predsfévenstva



PRÍLOHA Č. 2



Plná moc

Spoločnosť: Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6. 821 03 Bratislava, SK
Zastúpená: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva 
IČO. 35 889 853
IČ DPH: SK2021835013
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3355/B,

Spoločnosť; PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
zastúpená: íng. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO: 36 308 862
IČ DPH: SK2020176543
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10184/R,

ako členovia skupiny vytvorenej v zmysle § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) pre 
účely rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, pre výber 
zhotoviteľa zákazky: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo námestie 
v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. -  Janíkov dvor“

týmto splnomocňujeme

spoločnosť: REMING CONSULT a.s.
Trnavská césta 27, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
IČO: 35 729 023 
IČ DPH: SK202G250958
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1532/B,

ako vedúceho a hlavného člena skupiny, aby v našom mene (a to každého individuálne ako aj spoločne) ako 
členov skupiný vo vyššie uvedenom rokovacom konaní a v súvislosti s ňou prijímal pokyny a vykonával 
všetky právne úkony vrátane práva podpísať zmluvu o dielo a ostatné podania v predmetnom rokovacom 
konaní, ako aj ku všetkým právnym úkonom, ktorými bude zaväzovať splnomocniteľov v súvislosti 
s realizáciou diela, ktoré je  predmetom vyššie uvedenej zákazky. __________________________

Na základe tejto plnej moci je  splnomocnenec oprávnený podpísať v mene splnomocniteľov zmluvu 
o dielo na predmet zákazky, ako aj jej prílohy, dodatky, dojednávať zmeny harmonogramu 
a prerokovávať prípadné reklamácie.

Plná moc sa udeľuje do odvolania.

Splnomocnitelia:
x /

V  Bratislave 29.10.2008

/
Ing. Miroslav Mataščík 
predseda predstavenstva 
za Alfa 04 a.s.

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš 
predseda predstavenstva 
za PIO KERAMOPROJEKT, a. s

Plnomocenstvo prijímam v celom rozsahu;

Splnomocnenec: n

Ing. Slavomír P o d m ^ c k ý  
predseda predstavenstva 
za REMING CONSULT a. s.



DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,

2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: 8 4 /0 8 /0 8 2 0

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Pošt. adresa:
Právna forma:

štatutárni zástupcovia:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ďalej len „objednávateľ“

Čl. 1 
Účastníci

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava 
Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B

Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ 
Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ

VÚB, a.s., Bratislava 
1463089755/0200 
35 732 881 
2020268910 
SK 2020268910

1.2 Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava.
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava í, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing, Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu



Bankové spojenie: 
ČIsio účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

UníCredit Bank Slovakia a. s. 
6616131006/1111 
35 729 023 
2020260958 
SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podfa Zmluvy 
o združení dodávateíov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou Č. 1 tejto zmluvy o dielo a 
Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

1.2.2 Obchodné meno: 
Sídlo;
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditef a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
35 889 853IČO:

v postavení účastníka združenia podfa Zmluvy o združení

1.2.3 Obchodné meno: 
Sídlo;
Právna forma;

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.; 10184/R

predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
36 308 862

Štatutárny orgán:

IČO:

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení, 

ďalej len „zhotoviteľ.

Preambula

Objednávatef a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom na zosúladenie a nadväznosti koncepčného 
a technického riešenia 1. a 2. prevádzkového úseku stavby „Nosný systém MHD -  prevádzkový úsek 
Janíkov Dvor -  Šafárikovo námestie", sa upravuje Čl. 5 tejto Zmluvy o dielo.

Č I.5  
Čas plnenia

Ods. 5.1.1 sa ruší v celom znení a nahrádza novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl, 2 a 3 tejto 
zmluvy takto:
5.1.1 IZ na základe doteraz spracovaných dokumentácií pre Nosný systém MHD do 31.08.2010



Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť a 
účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

Za objednávateľa; Za zhotoviteľa:

V  Bratislave dňa 25.06.2010 V  Bratislave dňa 25.06.2010

r- t  c -

IJIO
 ,  , , „ £ T R C  B ra t is la v a  a .s .

Ing. A l e x a n d e r  B a l l e k  P f i n i a c i á i n e  n á m .  i , an oi B r a t i s l a v a  Slavomír Podmahický 
Predseda predstavenstva predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s. REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného 
účastníka združenia

Ing. M ilan j)ífečka  
člen predsravenstva 
M^TRO Bratislava a.s.



DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,

2. časť Bosákova ulica -  Janíkov dvor“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: 8 4 /0 8 /0 8 2 0

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Pošt. adresa:
Právna forma:

Štatutárni zástupcovia:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických;

Bankové spojenie:
Čísio účtu:
IČO:
DIČ;
IČ DPH:

ďalej len „objednávateľ“

CI. 1 
Účastníci

METRO Bratis lava a.s.
Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava 
Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava i, oddiel Sa, vložka č. 1575/B

Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva

Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ 
Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ

VÚB, a.s., Bratislava 
1463089755/0200 
35 732 881 
2020268910 
SK 2020268910

1.2 Zhotov ite ľ:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu



Bankové spojenie; 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

UniCredit Bank Slovakia a. s. 
6616131006/1111 
35 729 023 
2020250958 
SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy 
o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a 
Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

1.2.2 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

IČO:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava {. oddiel: Sa, vložka č.; 3355/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
íng. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
35 889 853

v postavení účastníka združenia podfa Zmluvy o združení

1.2.3 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma:

PiO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
36 308 862

Štatutárny orgán:

IČO;

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení 

ďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom k nadväznosti vydania územného 
rozhodnutia na 1. časť prevádzkového úseku Šafárikovo námestie -  Bosákova ulica a technického 
riešenia podľa výberu variantu na dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie pre 2, časť 
prevádzkového úseku Bosákova ulica -  Janíkov Dvor v rámci stavby „Nosný systém MHD ~ prevádzkový 
úsek Janíkov Dvor -  Šafárikovo námestie“, sa upravuje Čl. 5 tejto Zmluvy o dielo.

01.5 
Čas plnenia

Ods. 5.1.2 a Ods. 5.1.2.1 sa rušia v celom znení a nahrádzajú novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a 3 tejto 
zmluvy takto:
5.1.2 Koncept DÚR do 15.04.2011

5.1.2.1 Kompletná dokumentácia DÚR do 30.04.2011



Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť a 
účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 28.10.2010 V  Bratislave dňa 28.10.2010

Ing. A le x a n ä ^  Ballek 
Predseda predstavenstva 
METRO Bratislava a.s.

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva 
REMING CONSULT a.s.

/

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného 
účastníka združenia

Ing. M^an Jureék^  
člen predstavenstva 
METRO Bratislava a.s.



DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,

2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods, 1 písm. j) zákona č. 25/2006 

Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: 8 4 /0 8 /0 8 2 0

1.1 Objednávatef:
Sídlo:
Pošt. adresa:
Právna forma:

Štatutárni zástupcovia:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

ďalej len „objednávateľ“

C1.1
Účastníci

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne námestie č, 1, 811 01 Bratislava 
Muchovo nám, 12, 852 71 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B

Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva
JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ 
Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ

ČSOB, a.s.
4008094126/7500 
35 732 881 
2020268910 
SK 2020268910

1.2 Zhotovitef:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č,: 1532/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
Ing, Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu



Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

UniCredit Bank Slovakia a. s.
6616131006/1111
35 729 023
2020250958
SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy 
o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a 
Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

1.2.2 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma: 

Štatutárny orgán:

IČO:

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č,: 3355/B

predstavenstvo zastúpené:
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva
ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

1.2.3 Obchodné meno: 
Sídlo:
Právna forma:

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R

predstavenstvo zastúpené:
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
36 308 862

Štatutárny orgán:

IČO:

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení, 

ďalej len „zhotoviteľ“ .

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom k príprave spolufinancovanía zákazky 
z Kohézneho fondu EÚ a nadväznosti financovania celkom alebo z časti z verejných investícií pre 1. časť 
prevádzkového úseku Nosného systému MHD Šafárikovo námestie -  Bosákova ulica a pre 2. časť 
prevádzkového úseku Nosného systému MHD Bosákova ulica -  Janíkov Dvor, je stavba „Nosný systém 
MHD -  prevádzkový úsek Janíkov Dvor -  Šafárikovo námestie“ považovaná za verejnú prácu v zmysle 
Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, o verejných prácach a v rámci prípravy stavby je 
nevyhnutné predložiť dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce na štátnu expertízu MDVRR SR 
a jeho vydanie Protokolu o vykonaní štátnej expertízy, v zmysle uvedeného zákona.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že predmetným dodatkom vzhľadom na vyššie uvedené 
okolnosti budú upravené v nevyhnutnom rozsahu články Predmet zmluvy. Čas plnenia. Platobné 
podmienky a Dodacie podmienky.



Cl. 2 
Predmet zmluvy 

V bode 2.1 sa ruší ods. 2.1.2 v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2.1.2 projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DUR“), 
ktorá bude spracovaná v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 
zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č. 1, č. 2 
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
UNIKA“. DUR bude zohľadňovať výsledky dokumentácie IZ, podľa vybraného variantu, resp. 
kombinácie variantov objednávateľom, vrátane zabezpečenia a dodania elaborátov z

prevyhnutných geodetických činností a prieskumov, a to najmä geodetického zamerania 
f  územia, 'vytýčenia á  zamerania inžinierskych sietí, spracovania geometrických p íá n t^  
I Q výkupové h o "  eiáborátu^^ prieskumu inžinierskych sietí, inžiniersko-geologického* 
'*Thydroge^blogického prieskumu, stavebno-technického prieskumu, dendrologického 

a prieskumu životného prostredia, geoelektrického prieskumu, archeologického prieskumu, 
dopravného prieskumu a iných nevyhnutných prieskumov súvisiacich s prípravou stavby,

Čl. 5 
Čas plnenia 

V bode 5.1. sa ruší ods. 5.1.2 ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

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

5.1.2 DUR v náležitostiach zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a Prílohy č.2 
k vyhláške č. 83/2008 Z. z. do 20.12.2011

5.1.2.1 DUR v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. do 30.06.2012

Č I.7
Platobné podmienky a fakturácia

Bod 7.4 sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

7.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR 
nasledovne:

7.4.1 vo výške 90 % z dohodnutej ceny diela IZ dňom dodania stupňa dokumentácie IZ. Právo 
vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa dokumentácie IZ na ostatných 10 % z dohodnutej 
ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom odsúhlasenia vybratého variantu, resp. kombinácie 
variantov objednávateľom a dňom zahájenia poskytnutia služby pre stupeň DUR podľa Čl. 2,

7.4.2 vo výške 20 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR 
v zmysle zákona 254/1998 Z. z. v znení neskorších prepisov,

7.4.3 vo výške 70 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR 
v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,

7.4.4 vo výške 10 % z dohodnutej ceny dieia DUR dňom vydania územného rozhodnutia pre 2. 
časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD.

Č I.8
Dodacie podmienky

Bod 8.1 a jeho ods. 8.1.1 sa rušia v celom znení a nahrádzajú sa novým znením nasledovne:

8.1 Pod pojmom „dodanie" podľa tejto zmluvy sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie diela alebo 
jeho časti, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. 
Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie vtákom  rozsahu a takým spôsobom, aby 
objednávateľ mohol zabezpečiť protokol zo štátnej expertízy, územné rozhodnutie, príslušné



stavebné povolenia, súťažné podklady pre výber zhotoviteľa a schválenie jednotlivých 
dokumentácii. Požaduje sa dodanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu:

8.1.1 12 -6  súprav,
8.1.1.1. D U R - v  zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov- 6  súprav
8.1.1.2. DUR -  v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z. -  6 súprav

Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch 
rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom 
jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 07.12.2011 V Bratislave dňa

JjjgrPéter Ivan
predseda predstavenstva 
METRO Bratislava a.s.

Ing. oiavomír Podmanický
predseda predstavenstva 
REMING CONSULT a.s.

X

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného 
účastníka združenia

^V  JUDi/Slávka Kukučková
^ ^ q ^ e d s e d a  predstavenstva 

METRO Bratislava a.s.

M E T R O  B ra t is la v a  a .s . 
P r im a c iá ln e  n á m . 1. 811 01 B ra t is la v a



Plná moc

Spoločnosť: Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
Zastúpená: Ing. Juraj Fiirst, predseda predstavenstva 

Ing. Igor Masaiyk, člen predstavenstva 
IČO: 35 889 853
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3355/B

I
spoločnosť: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Dolný Slanec 1013/1, 911 48 Trenčín
zastúpená: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva 
IČO: 36 308 862
Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10184/R, 

ako členovia združenia vytvoreného Zmluvou o združení dodávateľov uzatvorenou dňa 29.10.2008

týmto splnomocňujeme

spoločnosť: REMING CONSULT a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Zastúpená: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva 
IČO: 35 729 023
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1532/B

ako hlavného účastníka združenia, aby v našom mene (a to každého individuálne, ako aj spoločne) 
vykonával všetky právne úkony vo veci Zmluvy o dielo na projektovú prípravu a výkon odborného 
autorského dohľadu pre stavbu ,J^osný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -  Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica — Janíkov dvor' zo dňa 09.04.2010, vrátane práva 
podpísať Dohodu o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov medzi Hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislava, METROM Bratislava a.s. a našimi spoločnosťami (REMING CONSULT a.s.. 
Alfa 04 a.s. a PIO KERAMOPROJEKT, a.s.).

Plná moc sa udeľuje do odvolania.

Splnomocnitelia:

V Bratislave, dňa 8.6.2018

ing. Juraj ťurst 

predseda predstavenstva 

za Alfa 04 a.s.

f  Ing. Igor Mas^i^'k
/

člen predstavenstva

Ing. RNI^r. Pavel M il^  láš 

predseda predstavenstva 

za PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Plnomocenstvo prijímam v celom rozsahu:

Splnomocnenec:

Ing. Slavomír Podmanický

predseda predstavenstva REMING CONSULT a.s.

> i


