PPP PROJEKT - SLOVENSKO

PR1BINA - RYCHLOSTNÍ SILNICE R1, SLOVENSKO
POPIS
Sektor

Doprava – dálnice & silnice

Město

Tenkovské Nemce – Bánská Bystrica, Slovensko

Popis

PPP projekt rychlostní silnice R1 spočívá ve vyprojektování, výstavbě, financování,
provozu a údržbě čtyř pruhové rychlostní silnice v celkové délce 51,6 km po dobu 30 let.
Rychlostní silnice spojuje město Nitra s obcí Tekovské Nemce a součástí projektu je i
obchvat města Banská Bystrica. Jedná se o historicky prvním PPP projekt takovéhoto
rozsahu na Slovensku.
V průběhu úvodních 25 měsíců přípravné projektové fáze pracovalo na vytvoření více než
500 inženýrských staveb tvořících první tři úseky projektu s celkovou hodnotou blížící se
EUR 900 mil. více než 2 500 lidí.
Provoz a údržbu nové infrastruktury po dobu 30 let bude zajišťovat společnost GRANVIA
Opération, 100% dceřiná společnost společnosti VINCI Concessions.

Zadavatel

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

PROJEKT
Typ

DBFOM (Design, Build, Finance, Operate, Maintain)

Aktuální stav

V provozu od roku 2012.

Délka smlouvy

30 let (3 roky výstavba + 27 let provoz)

Investiční hodnota

40 mld. Kč (1 516 mil. EUR)

FINANCE
Platební mechanismus

Platba za dostupnost s penalizačním mechanismem v případě nedostupnosti nebo
nekvality.

Koncesionář

Granvia, a.s.

Investoři

Meridiam, Vinci Concessions
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Struktura

MILNÍKY
09/2012

Zahájení provozu na všech úsecích rychlostní silnice.

10/2011

Zahájení provozu na 3 úsecích rychlostní silnice.

08/2009

Finanční uzavření a zahájení přípravné projektové fáze.

KONTAKT
Zadavatel

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenské republiky, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika.

Koncesionář

Granvia, a.s., Europeum Business Center - blok A, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava,
Slovenská republika, tel: +421 2 581 016 01

Poradci na straně státu

PricewaterhouseCoopers, Jan Brázda, m: +420 731 635 035, e: jan.brazda@pwc.com
White & Case, Vít Stehlík, m: +420 604 563 665, e: vstehlik@whitecase.com

Link

www.pr1bina.sk/sk/

VÍCE INFORMACÍ

V případě zájmu o více informací o projektu nebo konzultaci k tématu kontaktujte:
Meridiam: Tereza Komendová, m: +43 664257 88 07, e: t.komendova@meridiam.com
Informace o dalších vzorových PPP projektech naleznete na stránkách ARI.

Project Brief

The R1 Project consists of the design, construction, financing, operation and maintenance of three
main sections of the 2x2 lane R1 expressway between Nitra and Tekovske Nemce, as well as the
Banska Bystrica Northern Bypass, covering a total length of 51,6 km.
The R1 project was developed to upgrade this important transport corridor for western Slovakia,
improve safety and aid economic development in the region. The motorway has been open to traffic
since the completion of the final section in 2012.
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