
REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
IČO:  36022047
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Isteníková
Telefón: +421 337764709
Email: dana.istenikova@svp.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA
Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: SKLÁDKY a ODPADY s. r. o.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 34122303
Sídlo / Miesto podnikania:
Ulica: Vajnorská
Číslo: 40
Mesto/Obec: Bratislava
PSČ: 83103
Štát:  Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY
Identifikácia zmluvy
Názov:  Opatrenia na prítokoch Handlovky - Jalovský potok
Druh zmluvy:  zmluva
Počet opakovaných plnení:  1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA
Dátum uzatvorenia zmluvy:  02.01.2017
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:  Profil prehrádzky bol vytypovaný na základe
pozorovaní hydrologických javov pri povodniach v záujmovom území nad obcou Chrenovec - Brusno. Profil bol určený
ako jeden z najefektívnejších z hľadiska zmiernenia pozdĺžneho sklonu toku ako aj čiastočného sploštenia povodňových
prietokov.
Množstvo, objem alebo rozsah plnenia:  Prehrádzka na Jalovskom potoku je tvorená betónovým oporným múrom
širokým 0,30 resp. 0,50 m. V základe je šírka 1,19 m. Hrúbka základovej dosky je 0,60 m. Oporný múr je obložený
kamenným obkladom a má sklon 10:1. Šírka prehrádzky v korune je 0,5 m a jej dĺžka je 31,74 m. Hladina vody pri 100-
ročnej povodni bude na úrovni 352,35 m n.m.
Miesto dodania:  na Jalovskom potoku (4-21-11-044) v rkm 1,310 v katastrálnom území Brusno, extravilánu obce
Chrenovec-Brusno
Cena bez DPH:  46 166,84 EUR
Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody:  04.08.2017
Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch):  180
Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?:  Nie
3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA
Kritériá hodnotenia kvality
a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia
povinností dodávateľa,:  Nie
b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,:  Nie
Celkové omeškanie v dňoch je 0.
Stručné odôvodnenie:  Stavebné práce boli vykonané v zmysle projektovej dokumentácie stavby a stavebného
povolenia, vo vyhovujúcej kvalite (kvalitne a včas).
c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba
reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %).:  0
d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k
spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %).:  100
Stručné odôvodnenie:  Stavebné práce boli vykonané v zmysle projektovej dokumentácie stavby a stavebného
povolenia, vo vyhovujúcej kvalite.Kontakt na overenie: Ing. Matúš Urban, 0907 960 048
3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA
Výsledná hodnotiaca známka:  100
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Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu
podstatného porušenia:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20:  0,00
Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100:  46 166,84
Dátum vyhotovenia referencie:  05.02.2018
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