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Vec : Marianka -kanalizačné prípojky - cenová ponuka.

Na základe Vami lypísanej súťaže pre výber zhotovite|a hore uvedenej stavby a na
zráklade poskýnuých podkladov spojených s pochódzkou staveniska Vám predkladáme
cenovú ponuku na realizáciu hore uvedených prác.

Predmet ponuky

Predmetom cenovej ponu$ je lybudovanie kanalizačných prípojok v obci Marianka
v rozsahu danom prílohou tejto ponuky.

Do cenovej ponuky boli zapracované technické požiadavky lyhlasovateťa sút'aže.
Predmetom ponuky nieje dodávka kanal. Prípojky od revízrrej šachty na parcele

stavebníka DN 400 po napojenie do domu'

Cena

Cena je určená na zÍldade po\ožkovitého rozpočtu , ktorý tvorí neoddelitelhú súčasť
tejto ponuky.

Doba realizácie

Doba ieďizácie je závis1á od termínu odovzdania staveniska a podpísanía objednávky
na premetné práce. Predpokladaný čas reaiizácie prípojky od začiatku prác po zas1panie a
spriechodnenie ( bez betónového a asfaltového powchu) je 48 hod..



Záruka

Zártlka na reaJizované ďelo ponúkame v trvaní 5 rokov, pre komunikácie 2 roky oc
termínu ukoněenia rprípoj lg,.ta*ůy'

Dovol'ujeme si poáadať Vrás o posúdenie a zváženie našej ponuky tak, aby sme motrJi
podniknúť ďalšie kroky v príprave predpokladanej zéů<az]<y.

S pozdravom

4;t't

Príloha : poloŽkový rozpoěet



nová ponuka na realizáciu kanalizaěnej prí fkyvo
/

ie kanalizaěnej prípojky'
priemerná híbka h =

kompIetnej dokIadovej časti
pre reaIizáciu a prevádzku prípojky,

má ohlásenie drobnej stavby s jednoduchým
(nie je potrebná PD), žiadosť o

ozkopávkové povoIenie miestnej komunikácie,
o vyjadrenie k pripojeniu BVS, Žiadosť o

kanalizačnej prÍpojky, cena
každý d'alší bežný meter, priememá

h = 2'5m. dlžkv l= ím

nenie prípadných chýbajúcich
potrebných pre vybudovanie

kanalizaěnej prípoiky' ako napríklad presun hmót, poplatok za
ie sute na skládku, paženie, obsyp potrubia pieskom, atd'... Prípadné

ce činnosti' nespomenuté vo vyššie uvedených položkách bodov A,
B. G. uved't'e do bodu D.

_-7 1^í/
/ / \ -
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Výpis z obchodného
Tento výpis rná len informatívny

Oddiel: Sro

registra okresného súdu Bratis|ava I
charakter a nieje použitel 'ný pre právne úkony !

obchodné meno:

sídlo:

tco:

Deň Žápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

VIožka čísIo: 16538'/B

(od :  20 .01 . t998 )

(od :30 .07 .2005)

(od :20 .01 .1998)

(od :20 .01 . í998 )

(od :20 .01 .1998)

(od :20 .01 . í998 )

(od :20 .01 .1998)

(od :20 .01 . í998 )

(od :20 .01 .1S98)

(od :20 .01 .1998)

{od :20 .01 .1998)

(od:30.07.2005)

(od :30 .07 .2005)

(od :30 .07 .2005)

(od :22 .09 .20í0 )

(od :20 .0 ' 1 .1998)

(od:30.07.2005)

Íodi 2,| '07 '2004|

spoločníci:

Výška vk|adu každého
spoIočnika:

Statutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:

zák|adné imanie:

Ďa|šie píávne
skutočnosti:

RAPID - lS s.r.o,

Lombardiniho lT
Bratislava 831 03

35 738 5't 1

20 .01 .1998

spoIočnost' s ručením obmedzeným

vykonávanie inžinieÍskych, priemyse|ných, byto\.ých a
občianskych stavieb' vrátane vybavenosti sídIiskových cé|kov

inŽinierska činnosť okrem vybraných činností V stavebníctve -
obstarávate|šká činnost' v stavebníctve

vykonáVanie stavebného dozoru

sprostredkovatel'ská činnosť v ob|asti nákupu a pledaja tovarov a
V ob|asti \^ikonu sIužieb

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebite|'ovi v
rozsahu vo|,néj živnosti . maIoobchod

kÚpa tovaru za účelom jeho predaja iným převádzkovate|'om
Živnosti v rozsahu vo|'nej živnosti . Ve],koobchod

Výroba přefabrikovaných prvkov' pré stavebné odbory

výroba a predaj betónových zmesí

Ing. Jozef Gaidoš
Lombardiniho 17
Bratislava

Ing. Jozef Gajdoš
Vk|ad:6 638'78 EUR splatené: 6 638,78 EUR

konatel ia

Ing. Jozef Gaidoš
LombaÍdiniho' l7
Bratis lava 831 03
Vznik funkcie: 05.09.2003

MgÍ. MáÍia Gaidošová
Lombařdiniho 17
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 02.07.2004

Menom spoIočnosti koná konatel '  samostatné.

6 638,78 EUR Rozsah splatenia:6 638,78 EUR

obchodná sPo|očnosť bo|a zaIožená spoločenskou zmIuvou zo
dňa 2.12.1997 a dodatkom č' 1 zo dňa 12.1. '| 998 v sú|ade s ss , '  05
až 153 zák' č. 513i 91 zb. stary s pis: s.r.o. 23573

zápisnica z vaIného zhromaždenia zo dňa 5'9.2003, na ktoÍej bo|

(od:30.07.2005)

(od:22.09.2010)

(od:20.01.1998)

(od:04.03.2004)

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID:1 8325&SID:2&P:0 10 .  5 .  2011



obchodného resistra SR sttžlnka2 z2

ude|ený súhlas k prevode obchodných podieIom a zápisnica z
5'9'2003' na ktorom bo|i odvo|aní a vymenovaní konate|ia,
zvýšené zák|adné imanie, prijatá zmena spoločenskei zm|uvy.
zápisnica z va|ného zhromaždenia zo dňa 22.6.2005 - prevod
obchodného podieIu.

09.05.20í1

10.05.201í

(od:30.07.2005)

Dátum aktuaIiácie
údajov:
Dátum výpisu:

o obchodnom regishi SR I Návod na používanie oRI I Naša adresa M
Vyhl'adávanie podťa : obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej znaÓky I priezviska a mena osoby

StrIínkové hodiny na registroých súdoch
Formuliáre na podávarrie náwhov na zápis do obchodného registra

http://www.orsr.sVrrypis.asp?ID: 1 8 3 25&SID=2&P:0 10.  5 .  2011


