FORMULÁR č. 2
PRÍLOHA K PONUKOVÉMU LISTU v zmysle podmienok FIDIC
NÁZOV ZMLUVY: zhotovenie stavby: „Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa“
Názov a adresa Objednávateľa

1.1.2.2

Názov a adresa Zhotoviteľa
Názov a adresa Stavebného dozora
Lehota výstavby

1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3.3

Lehota na oznámenie vád

1.1.3.7

Záručná lehota
Elektronické prenosové systémy
Použité právne predpisy
Rozhodujúci jazyk
Jazyk pre komunikáciu

1.3
1.4
1.4
1.4

Lehota pre právo prístupu na Stavenisko

2.1

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác

4.2

Lehota zloženia zábezpeky na vykonanie
prác
Normálna pracovná doba

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska
30 dní od dátumu ukončenia preberacieho
konania jednotlivých častí Diela
5 rokov
podľa § 16 zákona č. 25/2006 Z. z.
slovenské
slovenčina
slovenský jazyk
V deň odovzdania a prevzatia
staveniska
10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH v EUR
najneskôr deň před podpisom Zmluvy o
dielo
V zmysle VZN MČ Staré Mesto

4.2
6.5

Predloženie kontrolného a skúšobného plánu 7.4

do 7 dní od podpisu ZoD

Predloženie harmonogramu prác (zo strany
zhotoviteľa)

do 7 dní od oznámenia o dátume začatia
prác
0,05 % z konečnej Zmluvnej ceny za deň
oneskorenia bez DPH v EUR, splatnosť
penalizačných faktúr je 14 dní

Odškodnenie za oneskorenie za Dielo

8.3

8.7 & 14.15/b/

Maximálna čiastka odškodnenia za
oneskorenie

8.7

vo výške 5-násobku sumy uvedenej v
Prílohe k ponuke za každý míľnik

Dohotovenie nedokončených prác a
odstránenie vád

11.1

do 7 dní, havárie do 24 hodín

Zábezpeka na záručné opravy

11.12

Percento zadržaných platieb
Limit zadržaných platieb

14.3
14.3

Minimálna čiastka Priebežných platobných
potvrdení

14.6

Mena/meny platieb

14.15

Lehoty na predloženie poistenia:
/a/ dôkazy o poistení
/b/ príslušné poistné zmluvy

18.1
18.1

Minimálna čiastka poistenia tretej Strany 18.3
Lehota splatnosti FA
Kontrolný a skúšobný plán

Dátum 5.9.2014

5% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH v
EUR
10 % z mesačnej platby
5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH v EUR
5 % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH v EUR

ako je uvedené v Ponukovom liste
(EUR)
7 dní
14 dní
100 000 EUR na jednu poistnú
udalosť bez DPH
60 dní
7 dní od podpisu ZoD

Podpis Uchádzača ....................................

Dušan
Chovanec
(Táto Príloha je súčasťou ponuky)

Digitálne podpísal Dušan Chovanec
DN: email=obstaravanie@tss.sk, c=sk,
ou=4501, o=evo, cn=Dušan Chovanec
Dátum: 2014.09.05 11:13:37 +02'00'

(vložiť elektronický podpis)

