Objednávka č.

Odberateľ

02/2021

IČO:

00314501

DIČ:

2020561642

Obec Hruštín
Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín

IČ DPH:
Vybavuje

Mgr. F. Škapec

V

Hruštíne

dňa

29.01.2021

Po
r.
čís
lo

Dodávateľ

Ing. Ján Bobák
976 41 Podkonice 200
IČO:14269571
Množst
vo
v ks

Názov a druh tovaru

Jedn.
množ.

Cena za
Cena spolu s DPH
jednotku v Eur
v Eur

Na základe úspešného vyhodnotenia Vašej ponuky,
predloženej dňa 2.12.2020 prostredníctvom systému
Tendernet, si u Vás objednávame služby stavebného
dozoru ku stavbe "Denný stacionár pre seniorov,
Hruštín”.
Rozsah minimálnych činností v prílohe objednávky.
Požadované činnosti sa týkajú nasledovnej stavby
:"Denný stacionár pre seniorov, Hruštín" Suma za dielo
: 194,000.00 EUR s DPH
Termín dodania: počas realizácie stavby
Miesto dodania: obec Hruštín
Cena celkom s DPH: 5000 eur
Úhrada za služby bude formou bezhotovostného
platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry je 30 dní od vystavenia a doručenia
faktúry Objednávateľovi. Fakturácia prebehne po
ukončení poskytovania služieb.
Zákazka je realizovaná v rámci projektu "Denný
stacionár pre seniorov, Hruštín”, kód ITMS2014+
302021W975.

Ponuka zo dňa

2.12.20220

Peňažný ústav odberateľa

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo
Stanica určenia

Obec Hruštín

Miesto určenia

Obec Hruštín

Číslo účtu

SK4756000000004006550001

Dodacia lehota

Mgr. František Škapec
starosta obce
Pečiatka a podpis objednávateľa

Príloha k objednávke č. 2/2021

Rozsah minimálnych činností:
- protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľom alebo zápisom do stavebného denníka
- kontrola dodržiavania podmienok, ktoré sú v stavebnom povolení, prípadne podmienok a požiadaviek štátneho
stavebného dohľadu počas realizácie stavby a dodržanie technických parametrov v zmysle projektovej dokumentácie
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, zápisom do stavebného denníka v spolupráci so
zhotoviteľom
- kontrola miery zhutnenia sypaného materiálu, kontrola kvality používaných materiálov a kontrola kvality
technologických postupov výstavby
- kontrola výrobnej a dielenskej dokumentácie (ako servis pre investora pre jeho odsúhlasovanie), ktorá musí byť k
dispozícii pred odsúhlasovaním a pred zadaním výrobkov do výroby
- bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach
- spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s
projektom
- kontrola a sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrola a vyžadovanie podkladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (kotevný plán, odtrhové,
tlakové a iné skúšky, certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd a pri ohrození
stavby (vietor, sneh, …)
- kontrolné dni a zápisy z kontrolných dní
- fotodokumentácia realizácie stavby (1x týždenne)
- spolupráca v priebehu výstavby pri príprave podkladov pre protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej
časti, účasť na konaní a odovzdaní a prevzatí
- posudzovanie potreby a spolupráca s investorom pri riešení viac/menej prác
- kontrola výmer a ceny za jednotlivé položky rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené medzi objednávateľom a
zhotoviteľom v ZoD a celkovej fakturácie stavby
- kontrola dokladov ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
Požadované činnosti sa týkajú nasledovnej stavby :"Denný stacionár pre seniorov, Hruštín" Suma za dielo :
194,000.00 EUR s DPH
Termín dodania: počas realizácie stavby
Miesto dodania: obec Hruštín
Cena celkom s DPH: 5000 eur
Úhrada za služby bude formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry
je 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. Fakturácia prebehne po ukončení poskytovania
služieb.
Zákazka je realizovaná v rámci projektu "Denný stacionár pre seniorov, Hruštín”, kód ITMS2014+ 302021W975.

Objednávka č.

01/2021

IČO:

00314501

DIČ:

2020561642

Odberateľ

Obec Hruštín
Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín

IČ DPH:
Vybavuje

Mgr. F. Škapec

V

Hruštíne

dňa

07.01.2021

Por.
číslo

Názov a druh tovaru

Dodávateľ

Čistiareň
029 01 Námestovo

Množstvo
v ks

Jedn.
množ.

Cena za
jednotku v Eur

Cena spolu
v Eur

Objednávame si u Vás

čistenie obrusov

40

Peňažný ústav odberateľa

Ponuka zo dňa

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo
Stanica určenia

Obec Hruštín

Miesto určenia

Obec Hruštín

Číslo účtu

SK4756000000004006550001

Dodacia lehota

Mgr. František Škapec
starosta obce
Pečiatka a podpis objednávateľa

