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Centrum sociálnych služieb 

Evidenčné číslo Objednávateľa: 3/D 29/2022 Í 

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 

ZMLUVA O DIELO Č.3/D29/2022 

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“) 
uzatvorená podľa 8 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 
so sídlom: 

zastúpený: 
Ičo: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

osoba oprávnená konať v: 
- zmluvných veciach: 
- realizačných veciach: 

telefonický kontakt: 
e-mail: 

(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ“) 

Zhotoviteľ: 

so sídlom/miestom podnikania: 
zapísaný v: 

zastúpený: 

Ičo: 
DIČ: 
IČDPH: 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 
osoba oprávnená konať v: 

- zmluvných veciach: 
- realizačných veciach: 

telefonický kontakt: 
e-mail: 

(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOVITEĽ“) 

ČL. |. 
ZMLUVNÉ STRANY 

LIKAVA — centrum sociálnych služieb 
Likavka 9, 034 95 Likavka 
Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
00 647 781 
2020591419 
Štátna pokladňa 
SK34 8180 0000 0070 0048 8693 

Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
Ing. Katarína Húsenicová, riaditeľka 
Ing. Peter Kerekeš, vedúci úseku technicko-hospodárskych činností 
Simona Vávra, samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie 
+421 444 305 826, +421 444 305 837, +421 910 656 222 
katarina. husenicova(Bvuczilina.sk, 
simona.vavra(dvuczilina.sk: 
peter.kerekes(dvuczilina.sk: 

  

GRIF plus, s.r.o. 

Oravická 87, 027 12 Liesek 
Obchodný register Okresného súdu Žilina 
oddiel: sro, vložka č. 17398/L 
p. Marián Revaj 
36 44 2003 
2022166927 
SK 2022166927 
ČSOB a.s Námestovo 
SK10 7500 0000 0040 0346 2145 

p. Marián Revaj 

p. Martin Hrubý 

0905 133 237, 0903 153 419 
revajmaros(igrifplus.sk



  

A. RUBE A 

Centrum sociálnych služieb 

ČL. II. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 

„LIKAVA — centrum sociálnych služieb — modernizácia práčovne“ (ďalej len ako „dielo“) 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 
- projektovej dokumentácie, vypracovanej projektantom: DEVLEV BUILDINGS, s. r o, 

Klemensova 15, 811 08 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer 

vrátane jeho doplnkov (ďalej len „PD“). PD odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote 

do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

- ohlásenia stavebného úradu č. OCU — 52022/00370-02/E S vydané v Likavke 

- “cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 01.12.2022 predloženej do verejného obstarávania 
Objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 

- — súťažných podkladov, z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli Z procesu 
vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci 
procesu verejného obstarávania (ďalej len „SP") 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom, vrátane iných neodkladných požiadaviek, 

resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku 
- článku Hl. tejto Zmluvy — termínov plnenia. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie a zrealizovanie diela (čl. V. a V.). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne avčas na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, Že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na 
vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické 
riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela 
potrebné. 

2.3. Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) — Príloha č. 1. 

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ. 
LIKAVA — centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka, IČO 00647781 postupom zadávania 

podlimitnej zákazky podľa $8 112 až $ 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na 

predmet zákazky: „LIKAVA — centrum sociálnych služieb — modernizácia práčovne“. 

ČL. Hl. 

MIESTO, TERMÍNY VYKONANIA DIELA 
A PODMIENKY RIADNEHO VYKONANIA DIELA 

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Obec Likavka, LIKAVA — centrum sociálnych služieb, 

Likavka 9, 034 95 Likavka, k.ú Likavka, parcela č. 2307, 2308/2, 2308/1, 2308/3, 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. I.) v nasledovných termínoch: 

e prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že 
zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný Zápis z odovzdania 
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)  
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© začatie vykonávaiiia Diela: — do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom 

s vykonanie Diela: do 5 (piatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 
Zhotoviteľom 

e odovzdanie Diela: najneskôr do 14 dní od vykonania diela 

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. 
Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať 
vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas 
trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, Zhotoviteľ je povinný postupovať prí vykonávaní Diela 
v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň) informovať Objednávateľa 
o vzniku akejkoľvek udalostí, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by 
mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram 
prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom 
na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. 

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu 

3.7 

3.8 

na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely 
vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového 
trvania omeškania Zhotoviteľa. 

Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou ajeho 
včasné odovzdanie Objednávateľovi aprevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou 
konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným 
autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je odborný autorský dozor na diele vykonávaný). 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim 
a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Bielo zhotovené v súlade so 
zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie 
a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce 
kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy 
a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. 
Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby a vypracovanie 
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a toto odovzdá Objednávateľovi. 

3.9 Zhotoviteľ najmenej 14 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou 

oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom 
s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za 
Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá Z osôb oprávnených jednať 

v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne 

začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom 

v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 10 pracovných 

dní. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je 

stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, 

overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami 
o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú 
splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo 
neprevezme.  
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3.11 V prípade, ak budú prí odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami 
o sebe aani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktoremu slúži, Objednávateľ Dielo 
prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené 
do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

3.12 V prípade, ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady 
a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko 
úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný 
pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3.14 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol 
spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu 
zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné 
a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia 
voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov 
bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. 

3,15 Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je 
povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna 
alebo pracovného pokoja. 

3.16 Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť 
k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom: okrem prípadov uvedených v ust. 
8 551 ods. 1 Obch. zák. a 8 552 ods. 1 Obch. zák. 

3.17 Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy vrámci výstavby vopred prekonzultovať 
s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (ti. napr. pred objednávkou 
tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác. 

ČL. IV. 
CENA ZA DIELO 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy 

odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH 257 573,78 HUR 
DPH 20% 51 514,76 EUR 
spolu s DPH 309 0883,54 EUR 
slovom: tristodeváäťtisícosemdesiatosem eur (54/100 eurocentov) 

Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, 

vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, 
pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak: resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich 
protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa. 

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. 

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.  
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4.5 

4.6 

4A. T 

4.8 

4.9 

4.10 

5.1 

5.2 

Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahfňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska 

a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. Ill. bodu 3.8 tejto zmluvy, z ČI. VII. bodov 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, 

náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej 

dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie 

prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do 

riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia 

a nakladanie s odpadom. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné 

čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve. 

Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahfňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.31 tejto zmluvy. 

Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

Zmluvná cena dohodnutá v bode 4.1 čl. IV. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak 

dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za 

nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami 

vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými 

v čase prekladania ponúk. 

Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej 

žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien 

v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 

https://www usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a 

preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí 

navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej 

navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa 

bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia 

žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsťihlasení uplatnenia indexácie 

zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy 

fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred 

indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie 

zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného 

Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: httos://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) 

v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší 

ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou 

zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. 

Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu 

predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto 

žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy 

fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred 

indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované 

v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry. 

ČL.V. 

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto 

článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy. 

Vo faktúre v označení Odberateľ bude LIKAVA — centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 

Likavka, ICO 00647781
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Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú a každú ďalšiu 
čiastkovú faktúru po prestavaní minimálne 10 % z ceny Diela s DPH na základe odsúhlasených 
súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových 
faktúr nesmie presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH. 

Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov. Najmä: označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia 
a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu 
a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu 
s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí 
byť: 

a) — súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný 
osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa: 

b) krycí list rozpočtu, 

c) doklady potvrdzujúce odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skládkach 
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného 
stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry — v prípade, že takýto 
náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi. 

Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, 
podkladov, potvrdení a pod. vzmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením 
zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Konečná 
faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela 
po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela 
uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené 
Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy 
uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje 
Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru 
vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitostí daňového dokladu podľa 
platných právnych predpisov. 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo/časť diela podľa tejto 
zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa 
doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela 
zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu 
fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 

V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal 
Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu 
alebo Diela alebo skôr, než došlo kodovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo 
stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia 
prehliadky, — ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných 
prác a dodávok/stavebného objektu/Diela. 

Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

Každá faktúra musí byť vyhotovená minimálne v 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. 
Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa 
a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za 
Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto 
článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 
a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi 
vrátiť. Lehota splatnosti začne vtakom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej 
a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.  
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5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Bielo podľa 

5.11 

5.12 
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6.4 

ČI. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád a nedorobkov 
zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od 
odstránenia vád a nedorobkov. 

V súlade s ust. $ 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si 

Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti vočí subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých 
faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú 
Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú 
lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne 
podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu 
čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky 
Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je 

Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi 
nevzníkne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote 
poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto 
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi 
preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale 
nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov 
voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, 
s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej 
Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi 
Zhotoviteľa. 

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej 
osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto 
úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej 
strany. 

ČL. VI. 
SUBDODÁVATELIA 

Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 - 
Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie 
vykonával sám. 

Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi. 

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena 
subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 

identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto 
zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Táto osoba tiež dokladmi preukáže splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa $ 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, takýto subdodávateľ musi byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. ofegistrí partnerov verejného sektora ao zmene adoplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť 
plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy. 

Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu o zámere zmeny subdodávateľa, ktoré obsahuje 
všetky informácie a doklady podľa tohto článku zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie  
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najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa oznámenia. Ak sa Objednávateľ v tejto lehote 
nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené 
ustanovenie zmluvy neplatí, ak Zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu s oznámením o zmene 
v prílohe č. 2 zmluvy informácie a doklady uvedené v tomto článku zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania 
technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto 
zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že 
vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania 
technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 
povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spíňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval 
Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných 
oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa. 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, 

6.6.1 vsúvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky, 

6.6.2 ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo zmluvy 
alebo 

6.6.3 ktorí nespíňajú podmienky podľa bodu 6.4 tohto článku zmluvy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, Že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa žiadnym 
spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy 

Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto 
článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam 
subdodávateľov resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať dielo alebo 
jeho časť subdodávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

ČL. VII. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že 
tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr 
pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania. 

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné 
podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného 
povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán. 

Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: 
stavebno-technického dozoru Objednávateľa, resp. Zriaďovateľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. 
O prevzatí Diela sa spíše „Protokol o odovzďaní a prevzatí Diela“, podpísaný všetkými zmluvnými 
stranami. 

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu 
spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví aživote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele  
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prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela 
nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s ČL. Ill. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu 
Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko 
Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších 
médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. 
Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude 
hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia 
Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov 
dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ 
súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. Po odovzdaní 
staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií protokol s uvedením konečného stavu 
samostatných meračov el. energie a vody. 

Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia 
zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického 
postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov 
prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie 
o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach 
v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. 
Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť 
vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné 
záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, 
stavebný dozoridohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotovíteľ je povinný 
zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, 
môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na 
účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je 
Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický 
záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný 
zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná 
priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky 
či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom 
uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa. 

Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako 
celku. 

Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa. Objednávateľ má 
právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. 
stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.  
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Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými 

prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 

Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny 

materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte fen v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií 

vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo 

technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to 

vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). 

Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje 

Objednávateľ. 

Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi a správcovi zariadenia vzorky materiálov a tovarov, 

ktoré musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a správcom zariadenia pred ich použitím na 

stavbe. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom 

Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní 

umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prízve Objednávateľ 

(napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia). 

Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané 

v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 

kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou vsúlade 

s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO aochrany životného prostredia 

svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň 

zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané 

školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojích 

zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude 

v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 

- 0 pracovných úrazoch, 

- 0 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 

- 0 škodách na životnom prostredí, 
- 0 požiaroch. 

Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných 

veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať 

zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je 

dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov 

na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. 

zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, 

bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené 

Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov. 

Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi 

pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na 

vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, 

za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd  
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Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd 
sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. 

Pred zahájením prác Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a všetkých 
susedných stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené stavebnou činnosťou pri 
realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou 
dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko — 
pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku — pracovisku poriadok a čistotu, aka 
aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko 
zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti 
staveniska a to počas celej doby výstavby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných 
vlastností výrobku — „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním 
v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri 
riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na 
ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť 
realizácie jednoduchších afinančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. 
Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 

Prí vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi Objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné 
K vykonaniu diela. V prípade, ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní Objednávateľa na 
nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, 
ak bude Objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich 
nevhodnosti Zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené 
nevhodnosťou týchto pokynov 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spíňať podmienky 
a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, budú splňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR. 

Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to 
oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s vykonávaním Diela. 

  

Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto 
osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto 
zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. 

Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 
ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných 
skúšok zabezpečí Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom 
stave očom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná 
fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť 
prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude vyčistené 
a prevádzkyschopnom stave. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona 

č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj 

u svojich subdodávateľov. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno- 

montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a 

pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone 

podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté vcene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 

Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska 

a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. 

Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby/diela. 

Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah 

projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického 

riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola 

vykonanými prácami dotknutá. 

Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami 

a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do 

chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí. 

Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 

kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 

kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania 

v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru 

hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu 

verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom 

Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR. 

ČL. VIII. 
SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v ČI. Ill. bod 3.2 tejto 

zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného 

v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 

- 1,5 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 21% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania 

Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska 

do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Či. lil. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť 

voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.  
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Ak Znotovlteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 
predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v zmysle ČI. 
IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za 
každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako 
Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia 
súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. 1X. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v ČI. [X. bode 

9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto 
zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu 
a každý deň omeškania. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl, VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto 
zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle 
tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, 
sumu na zaplatenie alehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí 
dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, Že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom 

zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného 
zmluvnou pokutou. 

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri 
získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvniť výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto 
ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. 

ČL. IX. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve aže počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené 
V projektovej dokumentácií (ak bola predložená) av platných právnych a technických predpisoch. 
Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu 
užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným 
technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo 
s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, 

prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa ČI. lil. bodu 3.8 tejto zmluvy. 

V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov 
odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu 

užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád 
a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby 
na Dielo.  
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9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po uplatnení 
reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od 
doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak. 

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 
nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že 
vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela 
alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, ato na náklady Zhotoviteľa, pričom 
Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje aje povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. 
Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.10 zmluvy, pokiaľ táto suma 
nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady 
spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za 
vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, 
na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ 
ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo 
nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene 
jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov 
odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku. 

Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení 
ich výrobcov. 

V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov: 
a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo, 
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, 

výmeny častí diela a pod., 
c) odstúpiť od Zmluvy, 
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy: 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné. 
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

ČL. X. 
ZMENA ZMLUVY 

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov: 

10.1.1 — zo zákonných dôvodov vymedzených v $ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. aza dodržania 
podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., 

10.1.2 © alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s $8 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 
Z. Z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 
343/2015 Z. z. 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme písomného dodatku sú vymedzené v 8 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. ako:  
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10.3, 

10.4 

10.5 

10.2.1 dôvod podľa 8 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo 
vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa $ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa $ 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti) 

10.2.4 — dôvod podľa $ 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa 
na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 — dôvod podľa 8 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena). 

Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme písomného dodatku sú: 

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto 
zmluvy, 

10.3.2 — zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky: 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na 
riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, 
odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo 

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo 

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné 
nepredvidateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné 
prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi 
Objednávateľovi nutnosť predíženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy 
sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú 
zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne 
dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť av písomnej forme 
predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác 
a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

A) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je 
súčasťou tejto zmluvy, 

b) prí položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne 
prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná 
dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. 

Písomná žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať 
vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce 
opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh v dvoch originálnych vyhotoveniach: 
projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným 
dozorom a zodpovedným projektantom, 
rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú 
verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,  
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10.6 

11.1 

11.2 

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 

fotodokumentácia, 

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi 

najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť 

platnosť, vopačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ 

zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú, 

Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených 
jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie 
písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto 
skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Vprípade, ak ide ozmenu vosobe 
stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy. 

ČL. XI. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán 

a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu 

moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde 

k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od 

zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

ČL. XII. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1 Táto zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

12.2 

a) písomným odstúpením od zmluvy: 

D) písomnou dohodou zmluvných strán, 

inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 

Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo prí 

podstatnom porušení Zmluvy ato písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, 

v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy. 

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, 

od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie 

a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, 

ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmiuvy písomným oznámením druhej strane, najmä ak: 

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 

b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom 

a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 

c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo 
vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, 

ď) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované 

porušenie zákona,  
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12.3 

©) 

g) 

na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 

nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do 

likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa 
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 
Z.z., 

právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri 
získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak 
Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo 
ohrozil hospodársku súťaž, 

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa $ 19 zákona č. 343/2015 Z. z., 

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. 

j) nebudú poskytnuté financie z rozpočtu ŽSK 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov 
než uvedených v bode 12.1 tohto článku. 

12.4 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a) jevomeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 

b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane 

Objednávateľa, 

c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa 
ČI. HI. bodu 3.3 tejto zmluvy, 

d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

f) poruší povinnosť vyplývajúcu z ČI. VIE bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g) poruší povinnosť vyplývajúcu z ČL. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy, 

h) neplní kvatitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 
určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu 
v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom 
denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek 
upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu 
vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie 
je vomeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom 
podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na 

strane Zhotoviteľa, 

b) Objednávateľ je vomeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 

c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie, 

ď) ziných zákonných alebo zmluvných dôvodov. 

12.6 Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy 
naďalej trvajú,  
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12.7 

12.8 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a 
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto 

Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy. 

Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. 
Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky 
realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný vlehote 7 dní od doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať 
v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska. 

ČL. XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, 
najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území 
Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmiuvné 
strany bez výhrad súhlasia. 

V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, 
doručuje sa písomnosť. 

a) viistinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa 
písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis Z obchodného registra 
a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 

b) velektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobností orgánov verejnej moci ao zmene adoplnení niektorých zákonov (zákon 
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako 
elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa 
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom vrátenia zásielky, ktorej 

uplynula úložná lehota na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň 
neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie, 

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia 
elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, ato aj vprípade, ak sa adresát otom 
nedozvie. 

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám 
spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku. 

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. 
účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia 
neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky.  



K. NIA A 

Centrum sociálnych služieb 

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a väžne, nie za zvlášť nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak 

prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. 

neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Tátozmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 

obdrží Zhotoviteľ. 

13.7 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť prvým 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ana webovom sídle 

Objednávateľa. 

Príloha č. 1: Cenová ponuka 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

    

4a m 7 z“ „ NB 
ví/kol? dňa 09. 0. 702 VelAÉ dňa... 03. 8. 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

/ i 

LIKAVA - CSS GRIF plus, s.r.o. 

Ing. Katarína Húsenicová p. Marián Revaj, konateľ 

riaditeľka





REKAPITULÁCIA STAVBY 
Príloha č. 1 

  

    

  

    

  

  

  

Kód. 

Stavba: LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

JKSO 
KS. Miesto: 
Dátum: 

Objednávateľ: 
IČO: 

IČ DPH: 
Zhotoviteľ: 

IČO: Grif plus s.r.o. 
IČ DPH: 

Projektant: 
IČO: 
IČ DPH: 

Spracovateľ: 
IČO: 

IČ DPH. 
Poznámka: 

Cena bez DPH 
257 573,78 

Sadzba dane Základ dane Výška dane DPH základná 20,00% 
0,00 

znížená 20,00% 
51 514,76 

Cena s DPH V EUR 309 088,54 

Projektant i Spracovateľ S S 

Dátum a podpis: — > Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
zá | 

Objednávateľ Zhotoviteľ s o 

s 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 0 

Stavba: LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. 

Príloha č. 1 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

  

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

  

Náklady z rozpočtov 

buranie Búracie práce 

nové Nové konštrukcie 

el Flektroinštalácia 

vzt Vzduchotechnika 

UK Vykurovanie 

zti Zdravotechnika 

Strana 2 z2 

257 573,78 309 088,54 

16 699,99 20 039,99 

97 664,29 117 197,15 

15 217,69 18 261,23 

9 055,19 10 866,23 

67 519,22 81 023,06 

51 417.40 61 700,88 

 



ROZPOČET 

    

  
  

    

  

  
  

  

  

  

    

  

    

  

  
    

  

    

  

    

    

    

  

    

    

    

    

        
  

  
      

    

                
  

    

  

    

  

  
  

  

        

  

  

                  
    

Stavba: 

LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

Objekt: 

buranie - Búracie práce 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ. Projektant. 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 16 699,99 

p HSV Práce a dodávky HSV 8 646,07 

„o 1 Zemné práce — a 12,00 
167101r Zásyp šácht ručne | ms | 0,240 50,00 12,00 

D 9 0. Ostatné konštrukcie a práce-búranie NO 8 634,07 
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov z tehál 
3 | K |962031132.5 pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - m2 86,760 2,79 242,06 

0,19600t 

M Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad > Ň 41K 9630511 13.8 80 mm, -2,40000t o m3 9,750 98,37 959,11 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
5 | K 1965043441.51 mazanín,betón s poterom, teracom hr.do 200 mm, m3 7,100 75,71 537,54 

...... [plochy nad 4 m2 -2,200001 
6 | K |965049110.S Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou m3 3,550 46,41 164,76 

sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

7 | K |965081712.8 | eramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,020001 m2 27,370 2,10 57,48 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

8 | K [968061125.S 2 m2, -0,02400t NA ks 14,000 0,65 9,10 

Vyvesenie dreveného dverného kridľa do suti plochy 
9 | K [968061126.S nad 2 m2, -0,027001 út ks 7,000 1,17 8,19 

401 K |968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 8,600 21,02 180,77 

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
11] K [968072456.5 m2, -0,06300t NA m2 5,800 15,77 91,47 

421 K 1979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných nimôt za prvé t 62,112 9,75 605,59 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

13| K [979081111.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do Ť km t 62,112 13,27 824,23 

441 K |979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý t 869,568 0,43 373,91 

nad ďalší 1 km A EE A nn 

451 K 1979082111.8 a slavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt i 62,112 9,84 611,18 

[alel Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

OPV. [za každých ďalších 5 m na A s 
411 K Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) t 62,112 12,00 745,34 

L ostatné Nr 

p PSV Práce a dodávky PSV 6 613,92 

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne NA 
| 18 | K |7323pe Demontáž zariadenia kotolne | hod | 168,000 12,00 2 016,00 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové M 4 486,60 
19| K 1767311823.51 Demontáž presvetľovacej konštrukcie m 34,000 25,00 850,00 

20| K | 767996801.5 Demontáž oceľovej konštrukcie prepojenia kg 2 755,000 1,32 3 636,60 

D 776 Podlahy povlakové 111,32 
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PČ Typ Kôd Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
    

                  

  

  

   

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy | | i 
21| K [776511810.5 lepených bez podložky, -0,001001 m2 [0 40,480 2,75 111,32 

—o HZS. Hodinové zúčtovacie sadzby O A 440,00 
| 221 K [H25000111.5 — [Vypratanie stavby | hod | 120,000 12,00 1 440,00 
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ROZPOČET 

Stavba: 

LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

            

Ohiekt 

nové - Nové konštrukcie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ. Grif plus s.r.o. Spracovateľ. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 97 664,29 

Dp HSV Práce a dodávky HSV 30 745,34 

D 1 Zemné práce — 112,03 
41 K [131211101.S Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 1,440 63,43 91,34 

pod plošinu 

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 
2 + K 1162201211.S stavebným fúrikom do 10 mv rovine alebo vo svahu do | m3 1,440 14,37 20,69 

1:5 

D 2 Zakladanie 2 195,11 

Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
S | K |271521111.5 drveného, frakcie 16 - 125 mm- pod plošinu m3 0,120 130,26 15,63 

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 
4 | K [273362441.31 drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm - ryhy pre m2 35,500 15,48 549,54 

kanalizáciu s 

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
5 | K |273362510.S betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou cm 3 180,000 0,47 1 494,60 

VME, D 10 mm -0.000011 

6 | K |274313611.5 plošín jaicadových pásov, prostý tr. C 25190 - pod m3 1,320 102,53 135,34 

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 379,24 
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 7 [K [317165122 mm, dížky 1250 mm ks 3,000 34,70 104,10 

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm 2500 hladkých, a Ka 8 K 1342272103 na MVC a maltu YTONG (100x2 49x599) m2 28,630 29,07 832,27 

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, 
9 | K | 342272104 na MVC a maltu YTONG (150x249x599) m2 13,400 35,05 442,87 

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 884,37 

10| K [411321414.8 26180 slropov doskových a trámových, železový tr. C | ng 10,026 115,27 1155,70 
111 K 411351101 S Debnenie stropov doskových zhotovenie- dielce m2 50,1 30 13,80 o 691,79 

121 K |411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie- dielce m2 50,130 4,55 228,09 

, Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre o 13| K |411354171.5 zaťaženie do 5 kPa zhotovenie m2 50,130 7,58 379,99 

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
14| K 1411354172,5 zaťaženie do 5 kPa odstránenie m2 50,130 2,12 106,28 

Výstuž stropov doskových, trámových, 
15| K 1411361821,S vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 1 0,710 1 862,70 1 322,52 

(10505) 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 568,77 

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov —] 
16| K |611421131.5 železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, m2 552,490 1,96 1 082,88 

[opravovaná plocha 5 %,štuková 

471 K |611460121.8 Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou m2 25,000 2,81 70,25 

Vnútorná omietka stropov vápennocementová 18 | K |611460363.S jednovrstvová, hr. 10 mm o i m2 50,130 9,02 452,17 

19/ K [611481119.8 Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s m2 50,130 7,32 366,95 

|. celoplošným prilepením —       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

201 K |612421131.8 Oprava vnútorných vápenných omietok stien, m2 1 306,675 1,56 2 038,41 

opravovaná plocha do 5 %, štuková 

241 K 1612460121.5 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou m2 73,468 2,03 149,14 

základnou-nové priečky 

221 K |612460364.S Vnútorná omietka stien vápennocementová m2 73,468 9,68 71117 

jednovrstvová, hr. 15 mm-nové priečky 

Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej 
23| K |[625254020.5 vlny hr. 200 mm, lepené a kotvené - m2 50,130 43,19 2 165,11 

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 

24 | K [631312141.5 dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách-ryhy pre m3 7,100 167,31 1 187,90 

kanalizáciu 

25| K |631313661.8 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 m3 5,013 126,73 635,30 

do 120 mm 

261 K |632001011.5 ppovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z m2 552,490 0,17 93,92 

M |283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery m2 635,364 0,48 304,97 

28: K 632311001. SÁUN Zbrúsenie nerovností podiáh do 2n mm m2 552,490 2,33 1 287,30 

29| K [632452118,5 | retreniový poler z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, | 2 552,490 10,44 5768,00 

301 K |642944121.S Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy ks 3,000 55,10 165,30 

otvoru do 2,5 m2 

31 | m | 3310007800. | Zárubňa oceľová oblá ševxhr 700-800 x1970x100 mm | ks 3,000 30,00 90,00 

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 541,46 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej — 
92 K |941955002.S podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 552,490 3,51 | 1 939,24 

33| K |952901111.5 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 552,490 2,90 1 602,22 

D 99, Presun hmôt HSV AN 3 064,36 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

34| K [999281111.5 vonkajších plášťov výšky do 25 m 1 127,895 23361 3 064,36 

p PSV Práce a dodávky PSV 52 554,95 

D [11 Izolácie proti vode a vihkosti „1897,03 

35| K [741111001.8 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná m2 35,500 0,52 18,46 

náterom penetračným za sludana - ryhy pre kanalizáciu 

36 | M |246170000900.S [Lak asfaltový penetračný ot 0,011 1951,08 21,46 

“ Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej N Já A 87 224 
37| K [711141559.5 vode vodorovná NAIP pritavením m2 71,000 4,67 331,57 

Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
38 | M |628310001000 hydroizolačných systémov, ICOPAL m2 81,650 3,85 314,35 

Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm 

sa | K |711210220.5 balkónov a terás na ploche vodorovnej — m2 50,130 4,05 205,03 

Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami 
40 | M |245650001300.S vystužená na báze cementu kg 360,936 2,66 960,09 

411 K [998711201.8 vys hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky Y 18,490 2,60 48,07 

D 766 Konštrukcie stolárske 3920,28 

Montáž dverového krídla otočného jednokridlového 

42 | K [766662112.S poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 11,000 17,68 194,48 

43 | M | 5491580000600. S Kľučka dverová a rozeta 2X, nehrdzavejúca oceľ, ks 11,000 18,00 198,00 

povrch nerez brúsený 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
44 | M |611610000400. S výplň papierová voština, povrch fólia, plné ks 10,000 80,00 800,00 

45M 6116100004900. S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1000 mm, výplň ks 1,000 120,00 120,00 

1 papierová voština, povrch fólia, plné 

Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 

48 | K [re662152.5 poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania ks 6,000 30,06 180,96 

47| M |549150000600.S Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, ks 12,000 18,00 216,00 

povrch nerez brúsený 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
481 M 51 1610000400. výplň papierová voš tína, povrch fólia, plné ks 10,000 80,00 800,00 

491M 611610000400. S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, ks 2,000 270,00 540,00 

2 „|protipožiarne, vrátane samozatvárača A   
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J | 
PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

50 | K (76661 1001.51 Dodávka a montáž kuchynskej linky - dížka linky 1,5m | ks 1,000 850,00 850,00 
| 1 

a | ONEN PT O I ISSN O "i 

51 K 1998766201 S [Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch | Y, 38,088 0,55 24,44 

[0l] [vyšky do 6 m - lc lc | | 

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové > na o 17 479,85 

52| K [7672511pc1 Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie prepojenia | kg 2 414,000 6,12 14 773,68 

58 | K [7672511pc2 —  |Dodávka a montáž podlahových roštov | m2 21,290) 127,11| 2706,17 

D 7710. Podlahy z dlaždíc 21 291,63 

54| K [776990105 S Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 552,490 0,61 337,02 

55| K [771415004.S st soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ 300 x 80 M 389,160 2,98 1 159,70 

561M ned Dlaždice keramické, protišmykové 400x400 mm m2 40,473 16,00 647,57 

57 | K |r74576109,5 | Montáž podláh z dlaždie keramických do tmelu m2 531,220 18,03 9 577,90 
o flexibilného mrazuvzdorného i i 

58M So Dlaždice keramické, protišmykové 400x400 mm m2 552,469 16,00 8 839,50 

59 | K |998771201.S o hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky Y 205,617 3,55 729,04 

D 775 Podlahy vlysové a parketové s 422,98. 

601 K [775413120.5 Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových M 17,600 3,10 54,56 

skrutkovaním 

61 | M |611990004200.S |Lišta soklová drevená, vxš 30x18 mm m 17,776 2193. 44,97 

62 K |775550110.5 Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 2 21,270 4,80 102,10 

click spoj, položená voľne > i 

63 | M |611980003005.S | Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm m2 21,695 10,00 216,95 

64 | K [998775201.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v Y 4,186 1,05 4,40 

objektoch výšky do 6m o 0 

D 781 Obklady nt i 2 207,85 

65| K [781445107.S o AO vnútor. stien z obkladačiek kladených jž 65,060 18,43 4 199,06 

66 m7? 7640001800.S 5) kladačky keramické 300x600 m2 68,964 14,00 965,50 

67 K |998781201.5 vah hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky Y, 21,646 2,00 43,29 

D 784 Maľby 5 335,33 

68| K [784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov m2 1 887,259 0,80 1.509,81 

výšky do 3,80 m i 

691 K [784410500.S Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 5 1 805,805 0,14 252,81 

do 3,80 m 

Maľby hygienické interiérové dvojnásobné, ručne 

70, 46. |184490010,5 nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m RA 100 2,25 SAE 

Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne o o 

71| K [784452271.5 nanášané dvojnásobné základné na podklad m2 1 150,284 1,68 1 932,48 

jemnozrnný výšky do 3,80 m 

p M Práce a dodávky M 14 364,00 

D 33M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 14 364,00 

Dodávka a montáž nakladacej plošiny ks | 1,000) 14 364,00] 14 364,00 [72] K [933pe 
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Stavba: 

LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

Objekt: 

el - Elektroinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 15 217,69 

Dp Di Elektromontáže 7 118,22 
a | K [Polo Spínač jednopólový -1, IP20 ks 10,000 1,40 71400 

2 | K [Pol105 Splnač trojpólový -3, IP20 ks 7000 2,05 14,35 
3l Kípoltos [Spínač sériový -5, IP20 ks 3,000] 1,72 516 

K |Pol107 Spínač sériový -6, [P20 ks 13,000 172 22,36 
K IPolto8 — |Spinačkrížový -7, IP20 ks 5,000 2,14 10,70| 
K [Pol109 Pohybový splnač s rel. Kontaktom ks 11,000 12,16 133,76 
K IPol110 [Zásuvka 230V,16A, IP 20 N ks 34,000 1,90 64,60 
K [Polt11 Zásuvka 230V,16A, IP 55. ks 8,000] 2,11 16,88 
K |Pol112 Krabica KP67/1 ks 91,000 0,14 12,74 

1x [Poli13 [krabica KU68 vrátane viečka a svoriek ks 23,000 1,18 27,14 
11[ K IPol114 Krabica ACIDUR i ks 30,000 2,68! 80,40 
121 K |Pol115 svorky WAGO —— ks 350,000 008 28,00 

13| K [Polis [cyky 30x15 m 350,000 0,66 231,00 
14| K |Pol117 CYKY 50 x 1,5 m 50,000 1,08] 5400 
151 K |Pol118 CYKY 3] x 1,5 — m 700,000 065 455,00 
18| K [Polt19 [CYKY 31x25 m 600,000 1,07 642,00 
171 K |Pol120 CYKY 5J x 1,5 m 50,000 1,08] 54,00 

48[ K [Pol121 lOYKY 5x25. m 100,000 1,75 175,00 
19| K |Pol122 úprava na nových svorkách 48x50, 4x55, 48x25 ks 3,000 30,00 90,00 
20| K |Pol123 CYKY 5J x6 o m 40,000 4,28 171,20| 

[211 K |Pol124 CYKY 5J x 16 “m 70,000 10,31 721,70 
22| K [Polf25  [CYGzelž. m 20,000 0,85 17,00 
23| K [Pol126 CY 16 zel-ži, m 10,000 2,27 22,70 
241 K [Polt27 [cy 25 zebži. m 10,000 240 
25] K |Pol128 CXKE-R 3J x 1,5 m 50,000 0,90 

26| K |Pol129 CXKE 3]x1,5 m 50,000 1,58 
271 K [Pol130 [Rúrka FXP 25mm ohybná m 50,000 0,56 
28| K [Pol131 Rúrka FXP 40mm ohybná — m 25,0001 1,39 

29[ K |Pol132 Hmoždina HM8 — ks 400,000 0,07 
30| K (Pol33 — [Hmoždina HM10 ks 200,000 0,18 
31| K |Pol134 Sadra — kg 25,000 0,36 
32] K [Po1135 [Stropné svietidlo LED (podľa výberu investora) ks 5,000 15,60 
33| K |Pol136 te ové svietidlo 950lm (podľa dodávky — ks 12,000 24,00 

34 | K |Pol137 zná inievé svietidlo 1000Im (podľa dodávky ks 22,000 24,00 528,00 

351 k |polt38 Stropné iniové svietidlo 1100lm (podľa dodávky mi 6,000 24,00 144,00 

36| K |Pol139 svietil o svietidlo 1200!m (podľa dodávky ks 2,000 24,00 48,00 

| 37| K |Pot140 svieti svietidlo 1250lm (podľa dodávky ks 3,000 24,00 72,00                 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

38| k IPol41 cbr jové svietidlo 1500lm (podľa dodávky k 2,000 24,00 48,00 

39 K |Poli42 avia jové svietidlo 1800lm (podľa dodávky ks 6,000 27,24 217,92 

401 K (Pol143 svieti vé svietidlo 1900Im (podľa dodávky ks 4,000 27,24 108,96 

411 K |Polt44 sebe po svietidlo 2000Im (podľa dodávky ks 8,000 27,24 217,92 

421 k [Pol145 oebrej“ iové svietidlo 2800m (podľa dodávky ks 11,000 31,20 343,20 

431 K [Pol146 eta D iové svietidlo 3650Im (podľa dodávky ks 6,000 31,20 487,20 

44| K (Poll47 oiendia po svietidlo 5100Im (podľa dodávky ks 3,000 31,20 93,60 

45| K [Pož148 o o do vonkajšieho prostredia | „. 5,000 30,00 150,00 

461 K (Pol149 ochrany) svietidlo (vyhotovenie podľa: požiarnej ks 6,000 19,33 115,98 

47| K |Pol289.1 Montáž svietidiel (10€/ks) 1,000 4133,00 

b D2 Rozvádzač RMK | . o 1413,32 
48[ k |Pol150 Vypinač 18-63/3 ks 1,000 24,52 24,52 

49[ K |Pal151 Zvodič prepätia II. SPBT-12/280/4 ks 1,000 101,52 101,52 

[ 501 K |Pol152 |istič PL7-B16/1 ks 18,000 1,92 34,56 

511 K |Pol153 Prúdový chránič PF7-40/4/003 ks 3,000 24,24 72,72 

[521 K IPoli54 Pomocný materiál ks 15,00 30,00 

53| K |Pol155 Montáž rozvádzača (48) ks 1,000 50,00 50,00 

54| K |Pol156. Úprava rozvádzača ks 2,000 550,00 1 100,00 

Dp Da Rozvádzač RSK 769,77 

55 | K |Pol157 Vypínač 18-503 ks 4,000 24,52 24,52 

56| K [Pol151 Zvodič prepätia II. SPBT-12/280/4 — ks 1,000 101,52) 101,52 

157 | K |Polt58 Istič PL7-B16/3 ks 1,000 6,59 6,59 

K |Pol159 istič PL7-B50/3 ks 1,000 22,14 22,14 

K [Pol 54 Pomocný materiál ks 1,000 15,00 15,00 

[ K |Pol160 Montáž rozvádzača (24) | ks 1,000 50,00 50,00 

61] K |Polí55 Úprava rozvädzača ks 1,000 550,00 - 550,00 

p Dá Rozvádzač RMC3 866,38 

62[ K [Polt61 Vyplnač 1S-80/3 k 1,000 30,52 30,52 

63| K |Polí51 „ |Zvodič prepätia I. SPBT-12/280/4 ks 1,000 101,52 101,52 

64| K |Polt62 Istič PL7-B10/1 ks 90 1,92 15,36 

65| K |Pol158 istič PL7-BI6/3 ks 6,59 13,18 

66| K |Pol163 Istič PL7-B32/3 ks 10,57 21,14] 

67| K IPol159. Istič PL7-B50/3 ks 22,14 44,28 

681 K |Polt64 Istič PL7-B63/3 ks 23,17 46,34 

69! K IPol165 | Prúdový chránič PFLG-16/1N/003/B ks 2772 194,04 

[701 K |Polt54 Pomocný materiál ks 50,00] 150,00 

711 K IPol166 Montáž rozvádzača (72) — ks 1,000 400,00 100,00 

721 K |Pol156 Úprava rozvádzača ks 3,000 50,00 450,00 

p DB Ostatné 5 050,00 

731 K 01 Drobný pomocný material (4% zo z kol. 1,000 200,00 200,00 

K [02 Stavebné úpravy (6% zo Z) kol - 300,00 300,00 

K 03.1 Demontáž starej inštalácie (cca. 50% z Z. R,S) kol 750,00 750,00 

761 K [03.2 Drážkovacie práce (cca. 30% z Z,9) kpl 1,000 + 000,00 1 000,00 

711 K |03 IMontážne práce o kol 1,000| 2450,00 2450,00 

781 K |o4 Revízie. kol 4,000 350,00 350,00]                   
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Stavba: 

LIKAVA CSS - modernizácia práčovne 

Objekt. 

vzt - Vzduchotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ. Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

D zi .. Zariadenie č. 1 M———O— 
Ventilátor: RKB 500x250 D1 EC Max Rozmery: 

po |456x306x543mm Hmotnosť: 12,9kg a No 
2 | M |Pol54 Tlmiaca vložka LJ/PG 50x25 ks 2,000 37,85 

3 | M |Pol55 poter oťacok so snimacom vlhkosti - typ 13-Reg ks 1,000 74,40 

4 | K [Pol56 Montáž: Položiek 1 až3 — ks 1,000 240,00 
[Ventilátor: RKB 400x200 D1 EC Max Rozmery: ab k 

S | M |Polš7 408x250x443mm Hmotnosť: 8,1kg ks 0 10 522,76 522,76 
6 | M |Pol58 Tlmiaca vložka LJ/PG 40x20 ks 2,000 33,19 66,38 

7 | MÍPol55 PE otacok so snimacom vlhkosti - typ 13-Reg ks 1,000 74,40 74,40 

8 [K [Pol66.1 Montáž: Položiek 5 až 7 — ks 1,000 18,00 18,00 
Odvodná výustka do štvorhranného potrubia, napr.: 

9 | M |Pol59 NOVA-A jednoradová rozmery: 300x200mm (350m3/h) |" 5,000 30,52 182,60 
101 K [Pol60 Montáž: Položky9 — ks 10,20 51,00 

Odvodná výustka do štvorhranného potrubia, napr.: 
11] M |Pol61 NOVA-A jednoradová rozmery: 300x150mm (295m3/h) | "S 3,000 27,00 31,00 
12/ K (Pol60.1 Montáž: Položky 11 ks 10,20 30,60 

o Výfukový kus na 4hranné potrubie , rozmery | M 315x500mm ks 42,91 42,91 

K Montáž: Položky 13 ks 14,40 14,40 

Výfukový kus na 4hranné potrubie , rozmery i 
15 | M |Poj64 250x400mm ks 1,000 42,91 42,91 

16| K |Pol65 Montáž: Položky 15 ks 1,000 14,40 14,40 

17! M |Pol66 Spätná klapka na 4hranné potrubie , rozmery ks 1,000 43,02 43,02 

PE a 315x250mm novtv A 
18| K |Pol67 Montáž: Položky 17 ks 1,000 14,40 14,40 

191M Spätná klapka na 4hranné potrubie , rozmery ks 1,000 39,31 39,31 

20| K Montáž: Položky 19 ks 1,000 14,40 14,40 

21| M Hliniková mriežka do dverí, obojstranná, 400x200mm ks 2,000 45,18 90,36 
3 K i onláž. Položky 7i A 2000 800 800 

Hranaté pozinkované potrubie SKUPINY I. do obvodu [2 Ň 23 | M |Pal7í 800 z toho 20% tvarovky m2 5,000 35,10 175,50 

24 | K |Pol72 Montáž: Položky 23 m2 5,000 16,80 84,00 

Hranaté pozinkované potrubie SKUPINY I. do obvodu 25M | Pol73 1000 z toho 15% tvarovky — m2 7,000 34,80 243,60 

26| K |Poi74 Montáž: Položky 25 m2 7,000 16,80 117,60 

Hranaté pozinkované potrubie SKUPINY 1. do obvodu 
27| M [Pol75 1260 z toho 20% tvarovky m2 22,200 35,10 772,20 

28| K iPoľ76 Montáž: Položky 27 m2 22,000 16,80 369,60 

Izolácia samolepiaca kaučuková, napr. o 
29 | M |Pal77 samonalepovacie pásy hr. 19mm, m2 9,000 14,10 120,90 

30/ K |Poi78 Montáž: Položky 29 m2 9,000 4,26 38,34 

31| M |Pol79 k z ks 2,000 300,00 600,00 
o „JO tYOrovej konštrukcie   
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32| M |Po180 dod tesniaci, závesný a spojovací materiál (6% kpl 1,000 109,20 nl 109,20 

D Z2 Zariadenie č.2: Odvetranie miestností upratovačiek 802,58 

33M [Pol81 Radiálny ventilátor napr. DX 200 T ks 2,000 75,97 151,94 
| 34[ K |Pol82 Montáž: Položky 33 ks | 20001 | 1800 36,00 

35 | M | Pol83 Radiálny ventilátor napr. DX 400 TDC ks 1,000 160,66 160,66 361 k loa oniáž: Položky 36 0d 000 00 00 

"371M |Pol85 Výfukový kus na kruhové potrubie D125 ks || 100. 64 6,46 
38| K |Pol86 Montáž: Položky 37 ks 1,000 8,40 8,40 
39 M |Pol87 Kruhové potrubie Spiro DN100 +35% tvarovky —— bm | 4000 14,98 
40| K |Pol88 Montáž: Položky 39 bm 4,000 840 33,60 
411 M Pol89 M Kruhové potrubie Spiro DN125 +25% tvarovky bm 12, 000 12,60 151,20 

421 K |Pol90 Montáž: Položky 41 1 bm | 12,000 8,40 100,80 

ON O I CE 12000 
44| M | Pol92 dod lesniaci, závesný a spojovací materiál (6% kpl 1,000 15,60 15,60 

D „Demontáž existujúceho zariadenia „— > 1 203,76 

451] K |Pol93 Demontáž štvorhranného potrubia do obvodu 1800mm m2 31,000 24,00 744,00 

46! K |Polo4 Demontáž výustky prierezu 0,06-0,09 m2 [s | 7,000 126,00 
47 K iPol95 Demontáž ventilátora do s iro potrubia ks 1,000 M 18,76] NA 18,76 

48 K Pol96 MN Vyspravenie otvorov v murive o ks 3,000 30,00 90,00 

491 K |Polo7 (6% dod) tesniaci, závesný a spojovací materiál o El [07 1,000 225,00 225,00 

D Zá Ostatné rozpočtové náklady o on... A 583,80 
50| K |Pol98 Doprava vybraných VZT komponentov 1% z cien kpl 1 „000 838,80 838,80 

51] KlPol99 [Lešenie 1% dod. kol 1,000 300,00 300,00 
52| K (Pol100 Zdvíhacie zariadenia 0,5% dod. — [nl 1,000 180,00 480,00 
53| K [Pol101 Nátery poškodeného potrubia kol | 1000. 12500 125,00 
54 K Pol102 MN Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky - hod 6,000 20,00 MN 120, 00 

55 | K [Pol103 Zaškolenie obsluhy 00 rod 1,000 20,00 20,00                   
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Objekt: 
UK - Vykurovanie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

|pÔ Kód Popis MJ Množstvo J.cena EUR] Cena celkom [EUR] 

klad 
Náklady : Z rozpočtu 67 519,22 

D PSV Práce a dodávky PSV 66 349,22 

D 713 Izolácie tepelné 5 255,80 

1] k [pol Montáž trubíc z PE,vnút.priemer do 160 mm mo | 430,000 3,10 1.333,00 
2 [M |Pol2 — [Tubolit DG hr. 20 mm: d > 22 mm m 30,0001 175 52,50 

3 |M |Pol3 Tubolit DG hr. 20 mm: d > 28 mm - m 48,000 2,04 97,92 

[4 [M [Pola Tubolit DG hr. 30 mm: d — 42 mm m 85,000 4,08 346,80 

5 |M |Pol5 Tubolit DG hr. 30 mm: d > 54 mm m 85,000 4,88 414,80 

| 6 [M |Pol6 Tubolit DG hr. 30 mm, d z 88.9 mm m 60,000 10,32 619,20 

71m |Pol? Tubolit DG hr. 30 mm: d > 108 mm m 80,000 1247] 99760 

8 [m ÍPol8 Armacell Armaflex hr. 25 mm: d — 160mm. m. 42,000 33,19 1 393,98 

D DI . Ústredné kúrenie, strojovne 12 191,67 

9 | K |Pol203 Rozdeľovač zberač RACEN RS KOMBY DL 2950 mm | ks 1,000 1 600,00 1 600,00 

10| K |Pol204 SN Stojanová konzola pre rozdel. 120, 150 ks 2,000 Ň 85,00 170,00 S k lpozos Fe do potrubia DNE A 05 il RA 

[121 K |Pol206 lter do potrubia DN80 ks. 1,000 78,35 78,35 
43] K |Pol207 Filter do potrubia DN100 ks 1,0001 94,20 94,20 
14| K [Pol9 Spätný ventil DN50 ks 2,000 73,45 146,90 

451 x [Polto Spätný ventil DN80 00 ks | 1000 111,36 111,36 

16| K |Polí1 "| Spätný ventii DNÁ00 — ks 1,000] 32,95 132,95 

47[ K |Pol211 TPE3 40 - 200 Grundfos ks 1,000 2 467,41 2 467,41 

181 K |Pol212 — TPE 31 -230 Grundfos ks | 2000 2 420,00 4 840,00 
19] K [Pot213 TPE 32-230 Grundfos ks 1,000| 242330] 2 423,30 

201 K IPol214 Redukcia DN50/DN32 ks 4,000 4,70 18,80 

211 K [Pol12 [Redukcia DN80/DN50 ks 2,000 6,48 12,96 

22| k |Pot13 Redukcia DN100/DNBO ks 2,000 8,01] 16,02 

D D2 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 42 354,76 

23| K [Pol14 Demontáž oceľového potrubia do DNÍ50 mo | 540,000 4,07 2 197,80 

24 M i Polí5 Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DN15 m 110,000 o 11,82 1 300,20 

25| K [Polt6 Oceľové potrubie(Uhliková oceľ) DN20 — m 30,000 13,62 408,60 

26| K [Polí7 Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DN25 m 48,000 18,26 876,48 

[27| K |Pol18 Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DN40 m 85,000] 28,25 2 401,25 

28| K [Pol19 Oceľové potrubie(Uhlíková oceľ) DNSO — m 85,000 37,09 3 152,65 

29| K [Pol20 Oceľové potrubi( Uhlíková oceľje DN80 m 60,000] 55,50 3 330,00 
30 | k |Pol21 Oceľové potrubie(Uhliková oceľ) DN100 m 80,000 103,61] 8288,80 
31 K |Pol22 Oceľové potrubie(Uhliková oceľ) DN150 m. 42,000 147,98 6215,16 

321 K |Pol23 Kotvenie pre oceľové potrubie DN20(napr.HIL.TI) ks 30,000 5,71 171,30 

331 K IPol24 Kotvenie pre oceľové potrubie DN25(napr.HILTI) ks 48,000 6,14 29472 

34 | K IPol25 Kotvenie pre oceľové potrubie DNA0 (napr. HILTI) o ks i 85,000 7,00 595,00 

35 | K |Pol26 Kotvenie pre oceľové potrubie DNB0(napr.HIL.TI) ks 80,000| 8,36 668,80                 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom TEUR] 

ks 60,000 21,801 

K ks 80,000 28,40 

38 | K |[Pol29 Kotvenie pre oceľové potrubie DNfS50(napr.HILTI) ks 42,000 33,60 1411,20 

39! K |Pol223 Montáž oceľového potrubia do DN 150 m 535,000 11 88 6 355,80 

40| K #Pol30 Tlaková skúška ocelového potrubia do DN 150 m 540,000 2, 05 1 107,00 

0 D3 Ústredné kúrenie, túry. M 4 469,29 
411 K |Pol31 Montáž termostatickej hlavice súb. 20,000 3,10 62,00 

42 | M |Pol32 Termostatická hľavica DX biela (1 1 0 ) ks 20,000 14,76 295,20 

43| M [Pol33 Termostatický priami ventil pre ocelové potrubie 1/2" s ks 20,000 13,32 266,40 

prednastavením o m 
áä[ K Pol229 Montáž regulačnej armatúry — sub. 20,000 2,14 42,80 

45| M |Pol34 1 regulačné šróbenie spiatočky pre ocelovú rúru ks 20,000 4,98 

[46| K |Pol231  — |Vyvažovací ventil STROMAX GM DN32 ks 2,000 96,95 
ATí K |Pol232 Vyvažovací ven | STROMAX GM DNB ks 1 000 1 81, 91 

48| K |Pol233 Vyvažovací ventil STROMAX GM DN80 ks 1 000 419,50 

49| K [Pol234 Globo H DN 15 1/2"% ks 20,600 16,36 

50| K |Pol35 Prechodka Ocef/Uhliková oceľ DNÍ50 ks 2,000 18,75 

51| K iPol36 Prechodka Ocet/U ková oceľ DNÍ 00 ks 2,000 16,72 

52| K |PolB7 Prechodka Oceľ/Uhlíková oceľ DN80 ks 2, 000 

531 K |Pol235 Guľový kohút DN 50 ks 10, 000 

54 | K |Pol236 Guľový kohút DN 80 ks 5,000 

55| K |Pol237 Gufový kohút DN 100. ks 5,000 

56! K |Pol238 Guľový kohút DN 150. ks 2,000 324,66 649,32 

57 | K | Pol239 ký odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent — ks 20,000 8,98 179,60 

pb D4 dné kú ykurov. telesá — 2077,70 
58 | K |Pof240 úprav RADIK KLASIK 21 600/700 (bez povrchovej ks 8,000 90,70 725,60 

59| K |Pol241 úpravy) RADIK KLASIK 21 600/800 (bez povrchovej ks 9,000 97,38 876,42 

601 K [Pol242 KORADO RADIK KLASIK 21 600/1100 (bez ks 3,000 117,43 352,29 
povrchovej . 

61! K |Pol243 01 NEAR CLASSIC 1820/600 (White RAL ks 4,000 123,39 123,39 

D D5 Hodinové zúčtovacie sadzby 1 170,00 
62| K |Pal245 Vykurovacia skúška hod 72,000 10,00 120,00 

63| K |Poi246 Uvedenie do prevádzky ks 10,000 15,00 

Protipožiarne prestupy súb. 300,00   
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Stavba: 

LIKAVA C 88 - modernizácia práčovne 

Objekt: 

zti - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Grif plus s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 51 417,40 

pD PSV Práce a dodávky PSV 51 417,40 

D [13 Izolácie tepelné — 2 951,80 
4 | k IPol38 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38 m 45,000 2.91 130,95 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm(d — [010000 
2 | M | Pol39 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 14,000 2,10 29,40 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 26x20 mm (d 
3 | M (Pol40 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 4000 2.45 9, 950] 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x20 mm (d 
41M |Pol41 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 27,000 2,71 13,17 
7 | k (Pola2 Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút. priemer m 135,000 3,15 425,25 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d 
9 | M |Pol43 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 14,000 0,98 13,72 

Izolačná PE trubica TUBOLIŤ DG 26x13 mm (d 
9 | M |Pol44 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 16,000 1,15 18,40 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d 
| 10] M |Pol45 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX „ 41.000 139 6530 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d 
| M |Pol46 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 7,000 1,78 12,46 

Izolačná PE trubica TUBOLIŤ DG 50x13 mm (d 
| 12 | M |Polá7 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 17,000 2,18 37,06 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d 
13 | M |Pol48 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX „ 34,000 241 81,94 
44| K |Pol49 Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 30 mm, vnút. priemer m 163,000 3,38 550,94 

54 - 89 mm — M 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d 

15 | M |Pol50 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 90,000 5,86 927,40 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d 

16] M |Pol51 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 45,000 12 957,10 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 108x30 mm (d 

17 | M |Por310 potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX „ 28,000 14,96 116,88 

D DI Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia Ň A 4662,51 
18| K |Pol311 Montáž ležatého potrubia z PYC do DN200 m 122,000 11,00 1 342,00 

19| M |Pol312 am ble ZPVVO - U odpadové ležaté hrdlové DN100 m 30,000 5,66 1 69, 80 

20| M |Po1313 le z PVC - Uodpadové ležaté hrdlové DN125 m 50,000 647 323,50 

21 | M |Pol314 Potrubie z PYC - U odpadové ležaté hrdlové D 150 mm| m 20,000 13,94 278, 80| 

23 | M |Po1315 be zPYC - U odpadové ležaté hrdlové DN200 m 22,000 13,46 29 81 12 

231 K |Po1316 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40 m 7, 000 9,54 66,78 

HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod 24 | M [Pol317 vnútorného odpadu ks 7,000 1,42 9,94 

25| K |Pol318 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 7,000 9,89 69,23 

HT rúra hrdlová DN 50 dí. 1m, PP systém pre rozvod , 26 | M |Pol319 vnútorného odpadu — ks 7,000 1,60 11,20 

27| K [Pol320 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 5,000 11,21 56,05 

HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod al 28 | M |Pol321 vnútorného odpadu ks 5,000 5,66 28,30,                 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J. cena JEUR] Cena celkom [EUR] 

29/ K |Pol322 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125 + m 13,000 13,00 169,00 

301 M | Pol323 HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m, PP systém pre rozvod ks 13,000 647 84,11 

vnútorného odpadu 

31| K |Pol324 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 m 8,000 10,94 87,52 

32 | M | Pol321 HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod ks 8,000 5,66 45,28 

vn útorného odpadu m. 

331 K |Pol325 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125 m 50,000 13,01 650,50 

34| M | Pol323 HT rúra hrdlová DN 125 dí. 1 m, PP systém pre rozvod ks 50,000 647 323,50 

NAN vnútorného odpadu . 

351 M |Pol326 Prechodka Liatina/PVC DNÍ 25. ks 14,000 4,82 67, 48 

36| K |Pol327 Montáž prechodka Liatina/PVC DN125 ks 14,000 2,81 36, 54 

37| K | Pol328 Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125 ks 10,000 8,16 81,60 

38 | M |Pol329 Čístiaci kus HTDN 125, PP systém pre beztlakový ks 10,000 10,12 101,20 

rozvod vnútorného odpadu M 

39| K |Pol330 aé - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch m 334,000 1,09 364,06 

DDZ Zdravotechnika - vnútorný vodovod o SN 36 482,99 

41| K 1Pol331 Montáž HDPE PE100 PNÍ6 SDRÍ1 DNSO m 8,000 1,90 15,20 

42| M |Pol332 jj: HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x3.0x100 m 8,000 3,49 27,92 

43| K |Pol333 Montáž potruie plasthliník do DN40 m 146,000] 10,53 1 537,38 

44 | K 1Pol334 Potrubie plasthliníkové DN15 m 28,000 6,49 181,72 

45 | K [Pol335 Potrubie plasthliníkové DNZ0 m 20,000 8,35 167,00 

46| K | Po1336 Potrubie plasthlinikové DN25 m 74,000 12,14 898,36 

47| K [Pol337 Potrubie plasthliníkové DN32 m 7, 000 15, 97 111,79 

48 | K |[Pol338 Potrubie plasthliníkové DN40 m 17, 000 33, 68 572,56 

491 K |Poi339 Kotvenie pre oceľové potrubie DNAZ(napr. PILI) ks 7000 68,60 46,20 

50| K |Poi25 Kotvenie pre oceľové potrubie DN4O(napr.HILTI) ks 17,000 4, 05 68,85 

51| K Pot340 Montáž potruie antikorové do DNŤ00 m 263,000 8, 50 2 261,80 

52| K Pol341 Potrubie antikorové DN25 m 38,000 35,96 1 366,48 

53| K Pol342 Potrubie antikorové DN32 m 32,000 51,11 1635,52 

54| K |Pol343 Potrubie antikorové DN50 m 120,000 77,58 9 309,60 

K IPol344 ie antikorové DN80 m 45,000 153, 01 6 885,45 

K |Pol345 Potrubie antikorové DN100. m 28, 000 211,94 5 934,32 

57[ K |Pol339 Kotvenie pre oceľové potrubie DN32(napr. HILTI) ks 32, 000 6,60 211,20 

58| K Pol26. Kotvenie pre oceľové potrubie DN5O(napr.HILTI) ks 120,000 7,48 897,60 

59| K [Pol2? Kotvenie pre oceľové potrubie DN8O(napr.HILTI) ks 45,000 14,90 670,50 

680 | K IPol28 Kotvenie pre oceľové potrubie DN100(napr. HILTI) ks 28,000 17,60 492,80 

61| K !Pol346 Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním 1" ks 22,000 4,60 101,20 

62 | M |Pal347 Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 7, ks 22,000 11,10 244,20 

. niklovaná MOSAdZ 

63| K |Pol348 Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním. 417 ks 3,000 2,49 TAT 

Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 1/2". o 
64| M Pols49 niklovaná mosadz ks 3 000 i 6,13 | 18,39 

65| K |Pol350 Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním 3" KS 4,000 12,57 12,57 

a o Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 3" M a NM 

671 K |Poľ352 Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním 2 ks 2,000 8,42 16,84 

68 M | Pol353 Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 2 , ks 2,000 32,26 64,52 

Ň niklovaná mosadz 

691 K |Pol354 Montáž uzatváracieho ventilu s vypúšťaním 4 ks 22,000 4,80 101,20 

Ň Uzatvárací ventil s vypúšťaním pre vodu pre vodu 1", 
70 | M |Pol347 niklovaná mosadz i ks 22,000 11,10 244,20 

71 K |Pol355 jo guľového kohúta závitového priameho pre vodu ks 2,000 4,60 9,20 

72| M [Pol356 Guľový uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz ks 2,000 o 11,82 23,64 

731 K !Pol357 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu ks 4,000 8,42 8,42         G 2» 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

74 | M |Pol358 Guľový uzáver pre vodu 2", níklovaná mosadz — | ks 1,000 34,38 34,38 
75| K (Pol359 ná guľového kohúta závitového priameho pre vodu ks 1,000 14,64 14,64 

| 76| M Pol360 Guľový uzáver pre vodu 4", niklovaná mosadz ks 1,000 149,62 1 49,62 

77 | K |Pol361 a ového kohúta závitového priameho pre vodu ks 1,000 5,43 5,43 

781 M |Pol362 Guľový uzáver pre vodu 1 1/2", niklovaná mosadz ks 1,000 14,30 14,30 

791 K |Pol363 el guľového kohúta závitového priameho pre vodu ks 4,000 701 701 

80 | M [Pol364 Guľový uzáver pre vodu 6/4", níklovaná mosadz — | ks 1,000 18,84 18,84 
81| K |Pol365 Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 4,60 4,60 

82 | M |Pof366 Spätný ventil kontrolovateľný, 1" ks 1,000 6,62 

83| K |Pal367 Ochranná jednotka proti spätnému nasatiu 1" ks 1,000 54,00 54,00 

84 | K [Pol368 Montáž prechodka ANTIKOR/piasthliník DN25 mm ks 1,000 4,60 32,20 

85 | M |Pol369 Prechodka ANTIKOR/plasthliník DN25 ks 7,000 9,28 64,96 

86| K IPol370 Montáž prechodka ANTIKOR/plasthtiník DN40 mm ks 1,000 4,50 4,60 

87| M |Pol371 Prechodka ANTIKOR/plasthliník DN40 ks 1,000 13,54 13,54 

88 | K |Pol372 Montáž prechodka ANTIKOR/PE DN50 ks 1,000 4,60 4,60 

89 | M |Pol373 Prechodka ANTIKORYPE: DN50 ks 1,000 26,82 26,82 

901 K IPol374 DE hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou súb. 1,000 16,20 16,20 

[Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 
911 M |Pol375 hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, ks 1,000 272,04 272,04 

prúdnica ekv.6 

92| K |Pol376 Montáž vodomeru závitového jednovtokového súb. 4,000 14,15 14,15 

931 M |Pol377 Vodomer 1/2" 6.3 m3/h ks 1,000 15,30 15,30 

94| K |Paf378 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100 m 409,000 1,89 773,01 

95| K IPol379 Ane a dezinfekcia vodovodného potrubia do m 409,000 471 699,39 

D D3 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 2 980,36 
Montáž predstenového systému záchodov do A 

97 | K |Pol380 kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast) súb. 2000 10.81 MM s 2 
Predstenový systém Kombifix pre závesné WC, 

98 | M |Pol381 GEBERIT ks 2,000 154,80 o 300,60 

991 M |Pol382 Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité ks 2,000 37,20 74,40 

splachovanie 

100i K |Pof387 Montáž výlevky ks 1,000 24,78 24,78 

101] M |Pof167 Výlevka so zadným odpadom ks 1,000 162,80 162,80 

102) M |Pol396 Batéria stojanková páková ks 1,000 42,00 42,00 

103| K |Pol397 Montáž batérie nástennej pákovej, klasickej 1,000 13,06 13,06 

104| M |Pol396 Batéria stojanková páková 1,000 42,00 42,00 

105! K |Pol397.1 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | súb. 1,000 3,38 3,38 

K 1Pol383 Montáž záchodu do predstenového systému ks 2,000 7,81 15,62 

M |Pol3a4 Misa záchodová keramická závesná ks 2,000 90,00 180,00 

108l K |Pol385 Montáž umývadia na skrutky do muriva, bez výtokovej súb. 2,000 23,73 47,46 

AMAÚTY n 
109i M | Pol386 Umývadlo keramické 60 ks 2,000 48,00 96,00 

110/ K |Pol387.1 Montáž vane súb. 1,000 54,66 54,66 

111] M 1Pol168 Vaňa biela 1,000 162,00 162,00 

Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrťkruhovej . 
112/| K |Pol387.2 900x800 mm súb. 1,000 45,80 . 45,80] 

113) M | Pol388 Sprchová vanička štvrťkruhová akrylátová rozmer ks 1,000 108,00 108,00 

900x900 mm a 
Montáž sprchovej zásteny zásuvnej dvojdielnej s 

114! K |Poľ389 jedným posuvným dielom do výšky 2000 mm širky 900 ks 1,000 52,43 52,43 

115) M |Pol390 Kút sprchový štvrťkruhový ks 1,000 388,74 388,74     
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Zápachová uzávierka drezová, DN 50, čistiacim kusom 

...ja rozetou, otočný odtok, PF" 
Zápachová uzávierka umývadlová nábytková 
HLA3T/AO, DN 40x514", s veľkodušne zahnutými 

116] K |Pol391 Montáž ventilu rohového s s pripojovacou r rúrkou G 3412 súb. 4,000 5,85 23,40 

117] M |Pol392. ventil rohový RDL 80 1/2" ks | 4000 7,10. 26,40 
118/ K |Pol393 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb. 8 „000 

419| M |Pol394 Veril pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A ks 8,000 

1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13 M 

420! K |Pol395 Montáž batérií umývadlových stojankových pákových súb. 2,000 3,69 7,38 

alebo klasických 

1211 M |Pol396.1 Baléria umývadlová stojanková páková ks 2,000 42,00 

122) K |Pal397.1 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, Kasickej súb. 1,000 3,38 

123 M |Pol398 Ni Batéria sprchová nástenná i ks o 1,000 60,00 

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie . 

12 rosa predmety, umývadlová do D 40 s. 2000 VA o 
125: K Pol385. 1 Montáž drezu do muriva, bez výtokovej armatúry súb, 1,000 11,49 11,49 

1261 M | Pol386. 1 Kuchynský drez ks 1,000 120,00 120,00 

427] K |Pol395.1 Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo súb. 1,000 12,74 12,74 

klasických m AA o 
128| M |Pol396.2 Batéria drezová stojanková páková ks 1,000 42,00 42,00 

129/| K [Pol4OŤ Montáž zápachovej uzávierky drezovejy, do D 50 súb. 1,000 8,06 8,06 

M ks 1,000 18,30 16,30 Pol400 
  

    

  

  

    

131] M |Pol400.1 M , AN z . PO ks 2,000 18,30 36,60 
rúrkami s pripojovacím závitom, čistiacim kusom 

a rozetou, otočný odtok, PP [xt 

132 K |Pol401.1 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie súb. 1,000 7,38 7,38 

predmety, sprchovej do D 50 VÁ 

133! M | Pol402 Odtok sprchovy ks 1,000 117,00 11 7, 00 

0 | K [Pol403 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie súb. 8,000 9,26 74,08 
predmety, ostatných typov do D 50 mm 

Zápachová uzávierka podomietková HLA05, DN 40/50, 

umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, 

prítokťodtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre ks 8,000 38,20 306,24 
pripojenie hadice 3/4", PE 

  

134] M |Pol404               

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

  

    

  

    

                    
Dp 9 20 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 413,49 

437] K |Pol406 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez t 30,660 18,84 577,63 
naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 

138! K |Pol407 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km t 61,320 110 67,45 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
139) K [Polá08 dopravu vybúraných hmôt t 30,660 13,24 405,94 

0 | K IPol409 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) i 29,546 1125 332,39 

ostatné 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
140/ K #Pol410 demolácií (17 09), ostatné 1 1,114 27,0 30,08 

D 99 Presun hmôt HSV 1 992,28 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., 

141] K |Pol411 hmôt v otvorenom výkope 168,694 11,81 1 992,28 

810. Zemné práce 881,68 

143| K [01 Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení m 10,000 5,00 50,00 

144] K [132201201.5 Výkop ryhy šírky 600-2000mim horn. 3 do 100m3 m3 12,000 19,68 236,16 

Príplatok k cenám za lepívosť pri hlbení rýh š. nad 600 
145| K | 132201209.S do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna | m3 12,000 1,09 13,08 

v hornine 3 

446l K 1151101101.S Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, m? 40,000 437 174,80 
príložné do 2 m 

447] K [151101111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, m2 40,000 2,52 100,80 

„leríložné hlbky do 2m — 

148| K | 166101101.S Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 m3 12,000 4,35 52,20 

4491 k |167101101.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do m3 12,000 7,59 91,08 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo — J.cena[EUR] — Cena celkom [EUR] 

450) « [171201201.5 — [Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 — m3 12,000 0,81 9,72 
0 | K [171209002.8 NA za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 42,000 9,00 108,00 

[2a sro | Zásyp sypanínou so zhutnením jám, šachiet, rýh, — i 
[131 K 174101 001,5 [zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 ms 12,000 3,82 45,54 

DD 4 Vodorovné konštrukcie TOO 52,29 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

0 | K |451575111.5 otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 83 mm mš 1,090 44,64 44,64 

0 | M |583310003600.S | Štrkopiesok frakcia 8-16 mm Ni t         
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KA 

Centrum sociálnych služieb 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: 

„LIKAVA — centrum sociálnych služieb — modernizácia práčovne“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom LIKAVA — centrum sociálnych služieb, so sídlom Likavka 9, 034 95 Likavka, 

vo Vestníku č. 242/2022 dňa 11.11.2022 pod zn. 47435 — WYP: 

  

  

  

              
  

X] sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

L] sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

i Údaje o osobe | % podiel 
P.č A EET? IČO oprávnenej na Predmet 

[A value vatoýa konať za zákazke subdodávok 
subdodávateľa? 

4 [4 ďa 

2 1 

3 si 

09. 03. 2025 

V CLAVÉ osy dŇA vania a 

p. Marián Revaj, konateľ 

podpis 

 




