Obec Limbach,
SNP 55, 900 91 Limbach

Predmet zákazky:
„Novostavba objektu 2. Stupňa ZŠ a telocvične v
Limbachu“
Príloha č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
( čestné vyhlásenie k subdodávkam)
Uchádzač: FERRMONT, a.s., so sídlom Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31 619 916 týmto
vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na
uskutočnenie stavebných prác predmet zákazky:
„Novostavba objektu 2. Stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu“
• nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas
plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladov) 1
• budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1
1.
podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
20,83 %, t. z. 340 600,00 € bez DPH
2.

navrhovaní subdodávatelia2
Obchodné meno
Techmontstav BA spol. s r.o.
Ampera s.r.o.

3.

predmety subdodávok: 2
Obchodné meno
subdodávateľa
Techmontstav BA spol. s r.o.
Ampera s.r.o.

4.

Sídlo
Pluhová 2010/8,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Kresánkova 20,
841 05 Bratislava

Predmet subdodávky
zdravotechnika,
ústredné vykurovanie
elektroinštalácia

IČO

Kontaktná osoba

46 934 448

Ing. Pavol Jung

45 445 478

Ing. Peter Majlath

Výška subdodávky
(v %)

Výška subdodávky
(v €)

10,62 %

173 600,00 €

10,21 %

167 000,00 €

Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorý má subdodávateľ plniť.
V Bratislave, dňa ..................
..................................................................
Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva

..................................................................
Ing. Martin Lahoda
člen predstavenstva

1 Nehodiace

sa prečiarknite
Použite koľkokrát je potrebné
3V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami
každého člena skupiny).
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