
zMtUVA o DlELo č.2o22lo25
uzavretá V zmysle § 536 a nas|. Obchodného zákonníka č.513/L99r Zb, v znení neskorších predpisov

čt. r
zmluvné strany

1.1 objednávatel': obec Svinica
Síd|o: svinica 282, 044 45 Bidovce
Štatutárny orgán: lng. [ubomír Šimko
Osoby oprávnené rokovať
Vo Veciach technických: lng. lubomír Šimko - starosta obce
tčo: 00324761,
Dlč: 2O21245O5O
Te|.: 055/6965225
E - mail: podatelna @obecsvinica,sk
Web: https://www.obecsvinica.sk

1.2 zhotoviter
Obchodné meno: NOV|COM s.r.o.
Sídlo: Slivník 61,076 12 Slivník
Štatutárny zástupca: ln8. Peter Novák- ko nate |' spo Iočnosti
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: lng, Peter Novák
vo veciach technických: lng. Radovan Novák
Bankové spojenie: Slovenská sporiteíňa a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677
tčo: 36591891
OlČ: 2022001465
lčo DPH: sK2o22oo1465
Telefón: 056/6685305
E - mail: :-:c!iaal-]ai.-'i-,.],J]ií].l ;ii

píeambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2OL5 7, z. o
Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'a|ej len
,,zákon o verejnom obstarávaní").

Čl. 2 Predmet plnenia

2.t Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby kzákazke: ,,Stavebné úpravy a prístavba
škólky v obci Svinica"

z.2 Miesto stavby: obec Svinica - podl'a projektovej dokumentácie.

2.3 zhotoviteť sa zavázuje zhotoviť pre objednáVateía dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpeČenstvo v dojednanom čase a podía podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zavázuje zhotovené dielo odovzdať objednáVateťovi riadne, Včas, bez vád a nedorobkov brániacich
užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
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2.4

2.4

ObjednáVate|'sa zavázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmIuvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podl'a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zhotovitel'potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe
technické, kva|itatívne a iné podmienky potrebné k rea|izácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie dieIa potrebné.

Č1.3 Rozsah a spósob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto 2mluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podía článku 2.
bod 2.1 budú vykonané na zák|ade :

a) tejto podpísanej zmIuvy o dielo,

b) projektovejdokumentácie,

c) oceneného výkazu rnl,mer- položkovitý rozpočet (Príloha č. 1}

3.2 stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podl'a čl. 2, bod 2.1 budú vykonané
v rozsahu prílohy č. 1- Položkovitý rozpočet te,jto zmluvy o dielo.

3.3 ostatné časti plnenia predmetu zmIuvy
3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach (ak releva ntné):
a) elaboráty kvality,
b) stavebné denníky,
c) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovate|bv inžinierskych

sietí dotknutých realizáciou,
d} protokoly o vykonaníjednotlivých skúšok,
e} dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných

dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných Wrobkov, osvedčenia o akosti
a kompletnosti strojov, zariadenía materiálov podl'a STN EN a pod.),

f) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie atd,

3.3.z Zhotovitel' odovzdá objednáVate|bvi Všetky pIatné atesty použitých a zabudovaných
výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré pod|iehajú povinnej certifikácii (správy, revízie,
skúŠky, záručné listy použitých rnirobkov, konštrukcií, strojov, žariadení a pod.) najneskór 5
pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch
exemplároch.
3.3.3 Zhotovitel' sa zavázuje odovzdať objednáVatelbvi súhrnnú fotodokumentáciu
uskutoČnených prác, ktoré sa zakryli, rea|izovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto
Zmluvy, a to VŠetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na cD/DVD nosiči),
najneskór ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spósob spInenia predmetu zmIuvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteí splní:
- zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov

brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto
zmluvy a to V termíne dohodnutom v tejto zm|uve o dielo.

- protokolárnym odovzdaním objednávateíoví v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte
Vyhotovení dohodnuhy'ch touto zmluvou.

3.5 Zhotovite|'je v súlade s § 41 ods, 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych
subdodávateloch v rozsahu identifikačné údaje subdodávatel'a, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateía v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods.
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4 zákona overejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávatelbvi akúkorvek zmenu
údajov o subdodávatelbvi bezodk|adne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotovitel' je
povinný najneskór 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávatel'a
predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávatel'a objednáVaterovi, ktorá bude
obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateía, podiel zákazky, ktorý má
zhotovite|'V úmysle zadať subdodávatelovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávate[a, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia a čestné Vyh|ásenie, že navrhovaný subdodáVatet'splňa podmienky podl'a § 41 ods. 1

písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávatel' ako verejný obstarávate|'vyžadovaI
v súťažných podkladoch podťa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods.5 zákona overejnom
obstarávaní}. Pokiaí objednávateí do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena
subdodávatel'a neoznámi zhotovite|bvi písomne, že so zmenou subdodávatela nesúhlasí, vrátane
uvedenia konkrétnych dóvodov nesúhlasu pIatí, že súhIa5 boI zhotoviteíovi udeIený.

3.6 Zhotovitel' zodpovedá za to, že všetci jeho subdodáVatelia budú zapísaní v Registři partnerov
verejného sektora (ďalej len ,,RPVS"), ak sa na nich táto povinnosť byt zapísanív RPVS vzťahuje.
V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteI' znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré
vzniknú v súvislosti s nespInením tejto povinnosti.

čl. q čas a miesto plnenia

4.]. Termín realizácie diela:

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia

4.2 Zhotoviter je povinný bez meškania informovať objednávatela o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu diela, s dósledkom omeškania doby Výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade,
že zhotovitel'bude v omeškaní s plnením z dóvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní,
považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmIuvy.

4.3 objednáVatel' odovzdá zhotovitelbvi stavenisko do 10 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska
zhotovitelbm. Na prevzatie staveniska vyzve objednáVateí zhotoviteťa najneskór 3 dni pred lehotou,
ktorú určí objednávateť na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateť e-mailom
zhotovitelbvi na adresu uvedenú v tejto zmIuve o die|o v článku 1.

Čl. 5 Cena prédmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmIuvy v rozsahu čl. 2. tejto zmIuw je stanovená dohodou zmIuvných
strán na základe ponuky do verejného obstarávania - na základe Iistinnej podoby vyplneného a
oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu úspešným uchádzačom - zhotovitelbm, ktorý je súčasťou
Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák, č, L8/I996 Z. z. o cenách ako cena
maximálna_

5.2 cena dieIa je:

cena bez DPH

DPH z0 %

celková cena diela

38 886,05 EUR
7 777 ,2I EUR

46 663,26 EUR

5.3 Po|ožkovitý rozpočet tvoríprílohu č. 1tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu závázný.
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6.2

6.3

6,4

6.5

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrtýva celý zmluvný závázok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávatelbvi riadne nakladanie s
odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 objednávateí neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotoviter musí svoje práce Vyúčtovať overiteťným spósobom. Faktúra musí byt zostavená prehíadne
a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác
podía zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí
byť potvrdený stavebným dozorom objednávatel'a, prípadne d'alšími písomne poverenými osobami.

Zhotoviteí predloží objednávatelbvi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu v
dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávate|' overí ich správnosť
v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného
výkazu bude zhotoviteí oprávnený vystaviť faktúru.

objednávateí sa zavázuje uhradiť predmet zákazky na základó faktúr/y - daňového dokladu,
fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 60 dníodo dňa doručenia faktúry.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávatel' je
oprávnený Vrátiť ju zhotovitelovi na doplnenie a|ebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota
splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohíadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadií záložné právo na tieto pohl'adávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysie ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na
strane zhotovitel'a. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o
čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný
oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. Z ods. 2.L má požadovanú akosd
množstvo a Vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok V tejto zmluve, platných práVnych
predpisov, 5TN, a ostatných predpisov.

Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 50 mesiacov a začína plynúť dňom
odovzdania diela zhotoviterom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia}, tu platí takto poskytnutá záručná doba odo
dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného dieIa od zhotovitel'a objednávatelom. O
odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods.2,! sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmIuvnými stranami.

Ak zhotoviteí poruší povinnosti ustanovené v ods.7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu
zm|uvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na
užívanie diela, ako aj právne vady.

7.3

7-4
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7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. Z ods, Zl (reklamácia) musí byť vykonané len
písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis,
ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :

- zjovné vady, t.). vady, ktoré objednávater zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní predmetu zm|uvy špecifikovanom v čl. Z ods. 2.t. Musia byť reklamované zapísaním v
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnudch termínov ich
odstránenia,

- skryté vody, t,j. vady, ktoré objednávateí nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovanom v čl, 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel'je povinný ich
reklamovať u zhotovitela bez zbytočného odk|adu po ich zistení. Zhotoviter je povinný reklamáciu
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ZhotoviteI'je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

Nároky objednáVatel'a z riadne reklamovanej Vady sa riadia ustanovením zákona č. 573/7gg1 zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' móže:
a) požadovať odstránenie Vád dodaním častí diela ža Vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela

a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opravite|'né

V prípade, že zhotovitel neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je
objednávatel' oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať
zhotoviterovi, Zhotoviter sa zavázuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo
dňa obdržania faktúry.

Čl, S lodmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel'v súlade so súťažnými podmienkami objednáVatel'a danými v súťaži na

výber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podl'a vypracovanej projektovej dokumentácie (ak

relevantné}, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s
platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záváznými predpismi ako is
požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záváznými nariadeniami platiacimi pre danú
lokalitu. Zhotovitel' sa ešte pred podpisom tejto zmIuvy oboznámil s kompletnou projektovou
dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré
neboli zohl'adnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných
podkladoch.

O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení
zástupcovia zmluVných strán.

objednáVateť odovzdá zhotovitelbvi súčasne so staVeniskom (ak relevantné):
a) kópiu stavebného povolenia,
b} potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotovitelbm,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spósob merania a účtovania odberov
zhotoVitel'a.

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednávaterom a zabezpečí viditeíné
označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podťa platných nariadení v danej lokalite.

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.4
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8,7

8.8

8.9

8.5

8,6

9.1

9,z

9.3

Prevádzkové, sociá|ne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotovitet.
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo
staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe, Prípadné škody z porušenia
tejto povinnosti uhradí zhotovitel' objednávatelbvi a uspokojí nároky tretích osób.

Zhotoviter do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvis|osti s priebehom prác v súlade s predpismi o
pozemných komunikáciách zabezpečía uhradízhotoviteť.

Zhotovitel'sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyh|ášky č.747/2oL3
Z, z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimj súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a nariadenie vlády sR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť
pInenie povinností zamestnávatel'a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
v súlade s týmto nariadením. Zhotovite|' sa zavázu.je dodržiavať zákon NR sR č, 82/2oo5 Z, z.

o nelegálnej práci a nelegá|nom zamestnávaní.

8.10 Zhotovitel'móže vykonať dieIo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zm|uvy špecifikovaným v č1.2 ods. 2.1 prechádza na
objednávateía dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

8.].2 Zhotovite|' je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete - ak
relevantné, Za poŠkodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené,
zodpovedá zhotovitel'.

Čl. 9 zmluvné pokuty

V prípade omeškania zhotovitel'a s vykonaním die|a špecifikovaného v čl. z ods. z,7 V termíne
určenom v čl. 4 ods. 1 móže objednávateí uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania z ceny die|a špecifikovanejv č|. 5 ods. 5.2.

Vprípade omeškania objednávatel'a súhradou ceny diela špecifikovanej vč1.5 ods. 5.2 vtermíne
špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 móže zhotoviter uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý
deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

V prípade omeškania zhotovitela s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných
vč1.7 ods. 7.6,5i móže objednáVatel' uplatniť zm|uvnú pokutu Vo Výške 33,00 € za každý deň
omeškania.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre up|atnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom
sp|atnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spósobom na
ÚČet objednávatel'a, resp. zhotovitel'a V záVislosti na zmluvne,j strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú
pokutu,

9.5
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9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podía tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu

škody.

čl. 10 Ostatné ustanovenia

10.1Zhotovitei' bude pri realizácii predmetu tejto zmIuVy postupovať s odbornou sta rostlivosťou, Zavázuje
sa dodržiavať všeobecne závázné predpisy, technické normy a podmienky tejto 2mIuvy.

10.2 Pod Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitelhých prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podl'a tejto zmIuvy zhotoviterovi aIebo objednávatel'ovi, bude povinná
strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie závázkov podl'a zmluvy
zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pósobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviter sa zavázuje, že najneskór ku dňu prevzatia staveniska predloží knahliadnutiu platnú
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

].0.4Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z ddvodov závažného porušenia ustanovení
zmluvy ktoroukolvek zo zmluvných strán: výpovedbu s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušenízmluvy,

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť pnni m dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

70.6 Za závažné porušenie sa považuje:
- prekročenie lehoty spIatnosti faktúr objednávaterom o Viac ako 30 dnI
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v č1.4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteíom v lehote uvedenej v č1.4 zmluvy,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dóvodov na strane
objednávatel'a, zaplatí objednávatel' zhotoviterovi skutočne vynaložené náklady.

].0,8 Zhotovitel'je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodáVaným
tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykolVek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontro|y/auditu a poskytnúť im Všetku
potrebnú súčinnosť.

10,9 objednávatel' móže bez akýchkolVek sankcií odstúpiť od zmIuvy so zhotoviteíom v prípade, kedy
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadatelom/prijímateíom a zhotoviteíom a rný,sledky kontroly
poskytovateía neumožňujú financovanie vr/davkov vzniknutých z tohto obstaráVania.

čl. 11 Záverečné ustanovenia

1]..1 Zmluva nadobúda p|atnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účínnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávatel'a,

11.2 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

11.3 Pokiaí nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 51311991, Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení.
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11,4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, aIebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budrl zmluvné strany
riešiť píedovšetkým vzájomnou dohodou.

11.5 Zmluva je závázná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktoných tri (3) vyhotovenia obdrží
objednávater a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteí.

11.7 Zmluvné strany vyh|asujú, že si zmIuvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni,
alebo za nápadne neui hodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.8 Neodde|itelnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Po|ožkovitý rozpočet - ocenený výkaz
ul,mer.

vo svinici v slivníku

dňa
g,c..a:(gzz--

dňa 25 .70 ,2022

za objednávatera: za zhotovitel'a:

Novlrolt s.r.o.

-: lng. lubomír Šimko - starosta obce

Príloha: č. 1 Položkovitý rozpočet (ocenený v,l,kaz výmer)

éš\."-

oVák - ko nate |' s po ločnosti

8



KRYCÍL|ST ROZPOČTU
-'- 

Siavebné úpravy a prístavba škólky v obci §vinica

ll,i.:].:.. Svin]ca

obec svinica, SV nica 282, 044 45 Bidovce

: |::|......

NoVtcoN4 s r,o,, Slivník 6,1, 076 12 Slivnik

lng, Juraj Danko, Trebišov

Ing, Peter NoVák

Ks:
Dátum:

lčo:
lč DPH:

lčO:
lč DPH:

lčO:
lč DPH:

lčo:
lč DPH:

25.1o.2022

00324761

36591891
sK2022001465

cena bez DPH 38 886,05

základ dane

38 886,05

sadzba dane

2a,Oao/o

Výška dane

7 777 ,21

spracovatel'

Dátum a podpis: Peóiatka Dáium a podpis: _, Pečiatlq

N O:V ! | q ] rs.}o--------,r

.-íi s \'ri\
,z/_1\ 

t_,---i } /-

P,ojekt*,t
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REKAP|TULÁCA ROZPOČTU
staVba;

stavebné úpravy a prí§tavba škólky v obci svinica

lvliesto:

objednáVatel':

Zhotovitel':

sVinica

obec svinica, svinica 282, 044 45 Bidovce

NoVlcoM s.r,o-, slivník 61, 076 12 slivnik

Dátun1: 25102022

lno, Jurai Danko.
|-lo]e {lal l- lrerrlsov
§plac0vatel'] lng, Petel NoVák

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H§V

38 886,05

16 812,50

1 - Zemné oráce 439,77

2 , Zak|ecanie 713,87

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 605,63

4 - vodorovné konštrukcie

5 - Komun jkácie

799,44

78,94

6 - tJpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 654,11

9 - ostatné konštrukcie a próce-búranie 4 573,55

99 - Pre§un hmót HSV 947,19

PSV - Práce a dodávky PSV 20 573,55

711 - lzolácie proti Vode a vlhkosti 1 113,23

712 - lzolácie sťiech, povlakové krytiny 22,68

7,13 - lzolácie tepelné 4B4,48

725 - zdravotechnika - zariaďovacie p.edmety 7 427,03

733 - []skedné kúrenie - rozvodné poirubie 398,02

734 - Ústredné kúrenie - armatúry 70,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie te|esá 682,7a

762 - Konštrukcie tesárske 910,75

763 - Konštíukcie - drevostavby 223,97

764 - Konširukcie k]ampiarske 1 510,92

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 278,§3

766 - Konštrukcie stolárske 925,94

771-Podlahy z d|ažóíc 651,34

775 - Podlahy Vlysové a paíketové 3 312,94

781 - óbk]ady 1 757,4a

783 - Nátery 344,57

784 - N{al'by 458,57

M - Práce a dodáVky M
,1 500,0C

21-M - Elektromontáže 1500,00

strana 2 z 9
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RozPočET
§l;Vba]

stavebné

!liesi(]:

obje.lráVetei'

Zhc,icVjiel':

úpravy a prístavba škólky v obci svinica
sVinica

obec svinica, svinica 282, 044 45 Bidovce

NoVlcoM s,r.o,, slivník 6'l, 076 12 slivník

Dáiunr: 25.102022

lno JUrai Dankoyfcle iIal,]I:' Trebišov
Spr:rc0vlt§l': lng, Peter NoVák

Náklady z rozpočtu

HSV

1

113107141,s

Práce a dodávky HSV

Z3mné
odsiránenie krytu V ploche do 200 m2 asfaltového, hr.

-0 1

vodorovné konštrukcie

38

"]6

886,05

812,50

439,77

7,72

1,6,I

m3

13121 11 19,S ]Príplatok za lepivosť pri híbení jám ručným náíadím v
m3

74,60

713,87

3 605,63

799.44

4,680 70 00 327,60

D2
7K 271533001,s Násyp pod základové konštrukcie so zhutnenlm z

kemeniVá hnlbého drvéného ír 32-63 mm
m3 ,1,568 60,00 94,08

8 K 273351215.s Debnenie stien základoVých dosiek, zhotoVenie-dielce m2 4,200 17,50 73,50

9 K 273351216,s Debnenie stien základoVých dosiek, odstránen je-dielce m2 4,2o0 3,2o 13,44

10 K 273362512.s
Dodaločné Vystužovanie betóno\^ých konštíukcií
betonárskou ocelovou chemickou injektážnou kotvou
VME, D í2 mm -0.00001t

cm 160,000 0,63 ,I00,80

11 K 274271041.s
Muíivo základových pásov (m3) z betónoYých
debniacich tVárnic s betónovou výplňou c 16/20 hn]bky
300 mm

m3 0,585 ,I95,00 114,08

12
,I3

K 274313611.s Betón základo!ých pásov, prostý tr, c 16/20 m3 3,120 95,60 298,27

K 27531361,í.s Betón základo\^ých pátiek, prostý tí, c 16/20 m3 0,200 98,50 19,70

zvlslé a kompletné konštrukcie

14 K 311275031,s
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých
pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hnlbky 300
mm

m3 6,300 201,50 1 269,45

15 K 312231146-s Murivo výplňové (m3) z tehál pálených plných rozmeru m3 0,460 4o3,50 185,61

16 K 312275031.s
Murivo Výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic
hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3
hrúbkv 300 mm

m3 . *rl ,::,| 61,65

17

18

K 31 7,1 61 553, s Pórobetónov,ý píeklad nosný šírky 300 mm, \^išky 249 ks 1,ooo í37,50 ,l37,50

K 317944313,s
Valcované nosníky dodatoěne osadzované do
pripravených otvorov bez zamuloýania h|áv ě.14 až 22 i 0,486 3 300,00 1 603,80

,19 K 340291122,sR Dodatočné ukotvenie stien k lehelným konštrukciam
DlochÝmi nerezovúmi kotvemi

m 15,600 208,42

20 K 342272051.s
Priečky z pórobetóno\^ich tvárnic hladkých s
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hn]bky 150 mm

m2 0,900 35,00 31,50

21 K 346244381,s Plentovanie ocel, Valcov. nosníkov jednostranné
tehlemi n2 melíl] nriv,íšké stóiinv dó 300 mm

rn2 3,000 35,90 107.70

22 K 417321313,s Betón stužujúcich pásov a Vencov železo\^ý tr, c 16/20 m3 0,4a2 98,45 47 45

K 4173511 15,s
Debnenie bočníc s,tÚžúin"t pa"* 

" 
*n-, 

"ra,t"*Vznier zhotovenie.,"
m2 7,650 16,50 126,23

24 K 4173511 16,s Debnenie bočníc
vzDiér odstráneni

,tui ljú 
fló..'E§ov 

a Yen4ov 
lrálane

m2 7,650 4,10 31,37

25 K ,17361821,s výstuž stužuiúcich oásov a vencov z betonársl (ej ocele
t 0,250 2 250,00

8500 (10505) 7 ./*
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417391151 ,S ]lvlo,ntáž obklad! betóno\.ých konškukcii Vykonaný
súčasne s betónovanim extrudovaným poly§tyrénom

Daska XPS hr. 50 mm, zateplenje saklo,l. suterénaÝ,M 2B75aja0700.s

komunikácieD

K 566902162.s
Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy do 15 m2
podklado\^y'm betónom PB I tr, c 20125 hr, 150 mm

m2 1,294 28,50 36,88

29 K 572953112.s
Vyspravenie krytu Vozovky po prekopoch do 15 m2
asfalto\^ým betónom Ac hr, nad 50 do 70 mm

m2 1,294 32,50 42,06

D6 UDraW Dovrchov, Dodlahv. osadenie 5 554,11

30 K 612451420.s
oprava vnútorných cementov,ých omietok stien V
množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 %
hláá!\r.h
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadIová
íhrubá) hr 30 mm

m2 13,200 7,12 93,98

K 612460245,s rn2 49,898 2015 1005,44

K 6,12460383.s
Vnútorná omietka stien vápennoc€mentová štuková
(iemná), hr. 3 mlt
Potiahnutig vnútorných stien sklotextilnou m.iežkou s
céloološnÝm DriléDením

m2 56,280 8,00 450,24

K 612481119.s m2 32,988 7,80 257,31

76,3834 K 615481111.s Pokrytie Valcovaných nosníkov rabico\4ým pletivom m2 6,700 11.40

35 K 622460245.s
Vonkajšia omietka stien vápennoc€mentová jadrová
íhnibá), hr, 30 mm

m2 29,540 21,00

13,90

620,34

36 K 622461052.s Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná,
hr 1smm m2 55,109 766,02

37 K 6224612al.s Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna
mozeiková m2 5,040 28,50 143,64

38 K 622481119,s Potiahnutie vonkajších §tien sklotextilnou mriežkou s
céloološnÝm oriléoénlm

m2 29,947 8,00 239,58

K 625250546,s
Kontaktný zateplovací systém §oklovej alebo Vodou
namáhanej časti hr, 80 mm, skrutkovacie kotvy

m2 5,070 45,10 228,66

40 K 625250706,s Kontaktný zateplovacl §ystém z minerálnejVlny hr, 80
mm skíufkovecie kofuv

m2 24,1a0 4A ón 1 11, )A

41 K 63131,I]21,s Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez
ooteru o oloché do 1 m2 a hr.do 80 mm

m3 0,032 145,00 4,64

42 K Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez
Ďóténl ó t)lóche í-4 m2 á hr d,ó ?4o lnm m3 0,330 130,00 42,90

43 K 631315611,s lv]azanina z betónu prostého (m3) tr, c 16/20 hr.nad
120 do 240 mm

m3 1,296 120,00 ,l55,52

44 K 631362442.s
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z lahkých
betónov zo sietl KARI, priemer díótu 8/8 mm, Velkosť
oka 150x150 mm

m2 8,640 12,30 106,27

45 K 632001011,s Zhotovenie separačnejfólie v podlahových vrstvách z
PE m2 6,300 0,25 1,58

2832300a7500.s oddelavacia fóIia na potery m2 7.245 0,60 4,35

47 K 632001021.s Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 10,150 0,30 3,05

2833200a5000.s okrajavá dilatečná páska z PE 100/5 mrn s fóljou na
oddilatovanie poterov od stenavých kanštru kci í 10,252 a,5a 5.13

49 K 632452221.s cementový poter, pevnosti V tlaku 20 lMPa, hr. 60 mm m2 í0,363 32,50 336,80

D 9 osiainé konširukcie a 4 55

K 919735111,S Rezanie existujúceho asfaltového kMu alebo podkladu
híbky do 50 mm

m 6,660 3,45 22,98

51 K 953945351,s Hliníko\^ý roho\^ý ochranný píoíi1 s integrovanou
míiežkoU

m 25,000 73,75

52 K 953995407,s okenný a dvero\^ý začisťovací a dilatačný profil m 4,700 6,2o 29,14

53 K 953995428,S Dilatačný ploíjl univerzálny (priebežný/rohoV,ý) m ,I6,800 14,00 235,2o

54 K 962022391,s
Búranie muriva alebo Vybúranie otvorov plochy nad 4
m2 nadzákladového kamenného prip. zmieš, na
akúkofuek maltu, -2,38500t

m3 7,920 34,50 273,24

55 K 965042131,s
Búranie podkladov pod dlďby, liatych dlažieb a
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr,do 100 mm, plochy
do 4 m2 -2,2o00ot

m3 o,11o 125.oo 13,75

56 K 965042231,s
Búranie podkladov pod dlažby, liatych d]ažieb a
mazanín,betón,liaty a§falt hr,nad 100 mm, plochy do 4 m3
.n2 -2,20a00I

0,515 105 00 54,08

K 965081712.s Búranie dlaž]eb, bez podklad, lóžka z xylolit,, alebo
keramických dlaždíc hr, do'I0 mrn, ,0,02000t m2 6,860 .;;T .;l

58 K 968o61125,s Y#::J,§rffJ, r,ri 7Tr.l
./ */
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59 K 968072455,s Vybúranie kovových dvero\^ých árubní plochy do 2 ] _zm2 -0 0760ot
3,636 24,50 89,08

60 K 968081115,s Demontáž okien plasto\^ých, 1 bm obvodu - 0,007t m 6,700 5,50

0,506 93,50

36,85

47,3161 K 97102465,Ls
Vybúranie otvolov V murive kamennom alebo
zmiešanom plochy do 4 m2 hr, do 600 mm, -2 3OOOO! mJ

62 K 971035803,s Vňy príklepovým Vrtákom do D 18 mm do stien alebo
šméróm rlólé dó léhá1-0 0000íl cm 160,000 0,20 32,00

63 K 974029185,s
Vysekanie nýh V murive kamennom do hlbky 300 mm a

m 16,000 25,50 408,00

64 K 974083,114,s
Rezanie betónových mazanln existujúcich Vystužených
híbkv nád 150 do 2oo mm

m 3,430 25,50 87,47

65 K 975043,í2l,s
Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie
no§níkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do
1000 koim

m 22,000 26,00 572,00

66 K 978013191,s
otlčenie omietok slien Vnútorných vápenných a|ebo
vápennocemento\.ých V rozsahu do 100 %, -0,04600t

m2 39,063

67 K 978015291,s
otlčenie omietok Vonkajších priečelí jednoduchých, s
Vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100
%, _0.05900t

fi2 41.017 2,50 102,54

68 K
lodsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek

978059531,S ]Vnútorných vrátane podkIadovej omietky nad 2 m2,
0,06800t

m2 14,020 4,35 60,99

69K 97908,1111 s odvoz sutiny a Vybúraných hmót na skládku do 1 km t 31,357 15,50 486,03

70 K 97908í121 s odvoz suthy a vybúraných hmót na skládku za každý
ďálší 1 km

t 623,260 0,50 311,63

71 K 979082111,s Vnútrostavenisková doprava sutiny a Wbúraných hmót
dol0m t

t

31,357

3],357

11,4o 357,47

K 979082121,S
Vnútíostavenisková doprava sutiny a Vybúraných hmót
zá keždÝch ďálších 5 m

1,20

35,00

37,63

73 K 979089012,s Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
iostatné

t 31,357 1097,50

99 presun hmót Hsv _,,__9lJ].9_
74 K e Píesun hmót píe opravy a údžbu objektov Víátane

Vónkáišich nlášťóV \^iškv do 25 m
t 31,573 30,00 947,19

D PSV Práce a dodávky PSV 20 573,55

l] ]Zol§rie vode a v]hkosh ,23

75 K 711,111001,s zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti Vodorovná
náterom oenélráčnÝm zá studéná

m2 12,703 0,25 3,18

ý; 246170000900-s :Lak asfaltový penetračný l 0,aa4 1950,00 7.B0

77 K 71 1 1 12oo1 ,s Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosli zvislá
oénetrečnÝm nálérom zá studéna

m2 4,200 0,30 1,26

24ý7a0009aO,s Lak a sfa ltový p e n eíra čň ý c,a01 '; 95| |-li) 1,95

79 K 711141559,s Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej
Vodé Vodorovná NAlP Dritavením

m2 12,703 4,65 59,07

60 62ffila}a1200.s Pas aslaltoýy s Fmrym posypom hr.4.a mm
)ýýsluženv s^lenenou íahažoll 4h!a49vot, tallcu

,12

m2

14,6a8 6,80 99,33

21,o081 K 7114Á)44aš, Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej
vof|e 7VisIá NAlP nritávením

4,2a0 5,00

1 628310001200,s Pás asfaltoýý s jemným posypom hl. 4,0 mm
vvs ]ženÝ šklen-^ndl rohóžd) a hliníkavDtj fólia|]

5.04a a ji,. 3121

83 K 711211001.s Jednozlož. hydroizolačná hmota dispežná, náter na
vnútorne použitie vodolovná
Jednozlož. hydroizolačná hmota dispezná, náter na
vnútorne použilie zvislá

m2

m2

13,800

11,376

9,65 133,17

84 K 711212001.s 11,50 130,82

K 711793010,sR lzolácia elastickou tesniacou páskou m 26,160 23,50 614,76

86 K 9987,11101,s
Píesun hmót píe izoláciu protiVode V objektoch Výšky
dó6m t 0,2al 32,00 6,62

D 2 lzo|ácie 22,68
87 K 7,12290030,s zhotovenie parozábrany m2 6,300 1,30 8,19

i88
l

2a329oaa4300.S Parczábrana s reflexnau hliníkovau vístvou a lep]acau
paskou plošna nmolrasl Lra g]!? m2 7,245 2,a!) 14,49

D 7,]3 lzo|ácie /-:-.- }. 4B4 48

B9 K 713111111.s Montáž tepelnej izolácie stropov
vrchom kladenou volne

nerálnou vlnou,
m2 13,815 1.80 24,87

9a 6316500al5aO.s p á s zo s kl e n e l v 1 n d {.,/r/.Er?,;:ŘrŤ\ř"V, m2 6.426 12.aa 77 11

91 631 3jarJ,!6,,:a.: *;-*",,Úť íóŘdpie§*/"+.+y ,,,;] 6,426 14,0a 89,96

!.l) ffi1650aau0O.s pés zo sklenet vlnÁbt,\o'vr,lr řžt3fu,ío lr& fi2 1,239 /t53 \. yó 
", ,.
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K 713122121.s Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,
kladénÝm volne v dvoch v§tvách

m2 6,300 14,18

94 2837200a28aO.s Doska EPs max, zaťaženie 4 kN/m2 hr, 40 mm, pre
m2 6.426 6,80 43.7a

2B720a02800.s
1

Doska EPs ňaX. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 80 mm, prc i,i Ja 14,50 93,1B

96 K 713482121 .s lvlontáž trubíc z PE, hr,15-20 mm,vnút.píiemer do 38
mm

m 25,000 350 87,50

97 2Bula0047aO.s lzalačná PE tlubica dxh|. 22X2a mm, nadrezaná, na
iza!óvanie razvodov vody, kúrenia, zdrcvóíechniky

25,50a 1,80 45,90

98 K 998713,101,s
Presun hmót pre izolácie tepelné v objektoch Výšky do

t 0,077 32,50 2,5a

-] 725 Zarlad'ovacie pledmet

99 K 725
Demontáž póvodných rozvodov vody a kanalizácie,
montáž nových rozvodov Vody a kanalizácie

súb 1,000 ,I 495,00 1495,00

K 72511oall s Demontáž záchoda §plachovacieho s nádžou alebo s
tlakovÝm solachovaěom. -0.01 933t

súb, 5,000 B70 43,50

101 K 725,1 ,1 
91 06, s l\rontáž splachovacej nádržky pta§tovej 5 rohov,ým

ventilom nlzkoooloženÝch
ks 5,000 19 20 96,00

102 55432a000100_s Splachavacia nádňka nízkapoložená, pre mantáž na
amietkll 6/9 ]. Dlast. al1ská bje}a

5.000 150.0a 75a,0o

103 K 725119308,s
i,ilontáž záchodovej misy keramickej kombinovanej 5
zVislÝm odDadom

ks 1,000 30,00 30,00

64234000a5aa.s Mjsa záchodová keramická kombjnovaná so zvislým ks 1.00a 17a,Oa 17a.00

105 K 725119407.s
Montáž zábhodovej misy keramickej detskej Volne
slóiacéiDre šk6lkv

ks 5,000 22,o0 110,00

106 6423500aa100.s Misa záchodová keramická Ýo|ne stajaca detská 56,00 23a a|'

107 K 725190000,s Nlontáž pisoárovej deliacej steny p'astovej ks 3,000 4,90 14.70

10B 5549500aOlaO.s Pisoálová delieca stena, plastavá, biela ks 3,000 400,00 120a,00

109 K 72521oa2l.s Demontáž umývadiel alebo umýVadielok bez Výtokovej
áríhálliíV -o 01946t

súb, 5,000 5,50 27,50

110 K 725219505,s lMontáž umýVadla keramického detského záVesného,
bez vÝiokovei ermetúrv

ks 5,000 22,3o 111,50

111 64211a002730,s Umývadlo keramické detské závesné 5,aaa 35,0a 175,0a

112 K 725291112.s N4ontáž záchodového sedadla s poklopom ks 6,000 2,75 16,50

113 5543300a1100,S záchodové sedadló s poklapom detské ks 5,aOa 42.50 212,50

114 554330000300.s Záchadové sedadlo plastové s paklópoú 1,00a 33,0a 33.a0

115 K 725333360,s Moniáž \^ilevky keramickej Voíne stojacej bez \^ýtokovej

armalÚrv
ks 1,000 20,50 20,50

116 64271000alOa.s Výlevka stojatá kéramická s plastoýou mrežou 1,aao 205,25 205,25

117 K 725530823.s Demontáž elektrického zásobníkového ohrieVača Vody
tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500i

súb, 1,000 13,00 13,00

118 K 725539102.s
Montáž elektrického ohrievača záve§ného zvislého do
80L ks 1,000 50,50 50,50

119 5413200a5500.s ahrievač vady e]ektrický tlakavý závesný zvislý
ekuml]lačnÝ óbiem 8a l 1,a00 295,a0 2:} i i:a

K 725810811,s Demontážvýtokového Ventilu nástenných, _0,00049t ks 5,000 1,75 8,75

121 K 725820810,S Demontáž batéíie díezovej, umýVadlovej nástennej,
o oo26t

súb. 4,000 4,20 16,80

122 K 725829605,s
Montáž batérie umýVadlovej a drezovej stojankovej,
pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým
ovládaním

ks 5,000 10,50 52,50

123 551450004310,s Batéria prc detské umývadlá pákavá ks 5 llx: 350,00 1750,0a

124 K 725829801,s Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo
klesickei š mechenickÝm ovIádaním

ks 1,000 8,25 8,25

12a 551450003500.s Baté íia umýýadlová nástenná pákové 1 ,aoa 65,00 65,00

126 K 725869301,s Montáž zápachovej uzávierky pre zaíjad'ovacie
óredmetv, umÝVadlovei do D 40 mm

ks 5,000 8,00 40,00

1!7 551620006400.s Zápaclrcvá uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 5,000 26,00 13a,00

128 K 998725101,s Presun hmót pre zariaďovacie predmety v objektoch
t o,251 25,00

7 427,a3

D 733

129 K 733110806.s
Demontáž potrubia z ocelových rúrok záVitových nad
15 do DN 32. -0,00320t

m 9,600 0,90 8,64

1 K 7331 66,1 74, s Plasthliníkové potrubie v koíúčoch pre Vykurovani€
spáiané lisovar]ím d 20 mrn

m 21,400 15,25 326,35

131 K 733167200.s Montáž oT. ,ifi."1i.,,g| z{q, k§ 2,000 4,55 9,10

6z9
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T,Kus píe plasthliníkové potrubia D 20 mm, odbočka a

skúška plastového poirubia do 32 mm733191301,s
oprava rozvodov potrubí z ocel'olaich rúíok zaslepenie

,I91924,S oprava rozvodov potrubí - pnvareile ofuraky d; ĎŇ
2a

D 734 ustredné kúrenie - 70,00

136 K 734222613.s Ventil regulačný závito\|ý s hlavicou termostatického
ovládania V4262 A - priamy G 3/4

ks 2,000 35,00 70,00

D 735 ustíedné kúrenie - wkurovacle telesá 6a2 7o

138

K

K

73511 1810,s

735154131.s

Demontáž vykurovacích telies liatino\rich článkových,
0,02380t

m2 0,540 1,30 a70
Montáž\rykurovacieho telesa panelového
dvoiradového \^iškv 5oo mm/ dEkV 70o-90o mm

ks 2,000 11,00 22,00

139 M 484530019600
Telesa vykurcvacie doskové dvairadavé ocelavé
RADlK v^ 22 vxlYhÍ 50ax7o0x"a0 mm. prlpaqóÉ
Dlavé spodné. závit G 1/2'vnútoínÝ

2,a00 a5a.rc

605120007100.s
Hftnoly zo smrckovca neapftcované hranéné akosť l

43,43

112,59

95,31

62.78

)di.400a-6500 mm, hr, 10a mm. š. 120. 140 ínrň

lvlontáž Viazaných konštrukcií kíovov skiech z reziva

6051100uala.s Dasky a íošn_e zo,smreku neaprac1vané neaínietané

l\rontáž Viazaných konštíukcií krovov striech z reziva

Hrcnoly zO smíekoÝca neop?cované hnnené akasť l
dL 4a00-65a0 mn, hL 120 nm, š. 12a, 14a, 18a mm

605120ac7400.s

HlanDly za smřekovca nQopracavané hřanené akosl' l
dÍ. 1000-1750 mm, hl. 140 nn, š. 140, 160,20a nm
ftlontáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a

6051100043aO.s Dosky a fošne z boravice neopracované neomietané
akosť l hr. 24-32 mm, š. 60-16a ínm

763 konštrukcie -

763138223.s

765

Podhrad sDK závesný na dvojúrovňovej ocelbvej
podkonštrukcií cD+UD, doska protipožiarna

DFH2 12.5 mm

konštrukcie

) 764 konštrukcle 1510,92
149 K 764171301 ,S ]KMina falcovaná pozink farebný, sklon sitechy do 30" m2 20,972 51,00 1069,57

150 K 764410460,s oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm

m 1 2a0 22,0o 26,40

151 K 7644í 0880,s Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600
mm. _0.00287t m 1 150 1,60 1,84

152 K 7647 51112.s zvodová nlra kruhová pozink farebný vrátane
orís]ušensíVa, oriemér í00 mm

m 3,400 31,00 105 40

153 K 7647 51132.s Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm ks 2,000 14,00 28,00

154 K 764751171.s ZachytáVač neči§tót plastový Vo farbe, priemer do 100
mm

ks 2,000 12,50 25,00

1 K 764761122.s Žlab pododkvapo\^i polkruho\^ý pozink farebný Vrátane
m 7,17a 33,00 236,61

1 K 764761232.s Kotlík žfabo\^ý oválny pozink farebný, íozmef (r,š,/D)
ks 1,000 18,10 18,10

D - krvhnv tvrde 276,93

1 K 765901421,S
skešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná
hmotnosť 380 g/m2 - napr. DELTRA TRELA pod
olechovú kMinu ---::::*-\

m2 20,972 ]3,30 278,93

D 766 Konštrukcie stolárske

1 K JAA^1,1Arl q Demontaž obloženia stien 9anelmi_palu6, doskaini, -\
0,01098t \

m2 17,938 7,4o 132,74

159 K 766411822,s Demontáž obložel]ia stien panelm], podkladových
rošlov, -0,00800t m2 17,938 1,30 23,32

-{í

)7 z9

MJ Množstvo J,cena IEUR] cena celkom lEtJR]

7 6a 15,2a

1 1.13

K 733191914 s

m

m3

4a5,0d

9,00# 4:a,00I

430,00145 M

146 K

147 M



1,Iontáž okien plasto\"ých s hydroizolačnými páskami
paropriépustnými, s Variabilným difúznym odpolom

ú 141aOaB?Oa.s

Tesniaaa vzduchoíesná fólia polymď-ílísová, š. 10a
mm. dÍ. 4a m. s 20 mm šíokyn samolepaam
pásikom pre lepenle íólie na lám oAna :esrenie
pripájacej škáry akenného rámu a muiÝa
pnstwe orno aroifuiawe os-o, rrý-zoax1Bóa

Montáž parapetnej dosky plastovejšírky do 300 mm,

Parapetná doska plastavá, šírka 250 mm, kafióíkavá
vnútorná, zlatý dub, ínramar- ínahagon. svetlý buk,

P]astové kry.tky k vnútómým parapétom plastavým.
pár, va íalbe biela. mrarnoL zlary dub, buk, mahagón,

61156000a31a,s

Demontáž parapetnejdosky plastovej šírky do 300 mm,

Presun hmot pre konštrukcie stolárske V objektoch

76,70

65a,00

D77 Z d]aždic

168 K 771576l09,s lvlontáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu
flexibilného m.azuvzdorného vef, 300 x 300 mm

m2 13,800 20,00 276,00

a9774cai.::j1.1.3 Dlaždice keřamjcké, lxvxhí 297X297X8 mm, hutné m2 14.352 24,0a 344,15

17a 5a5B6úaCil Ct'l.:j
Škáravacia hficta í]exjbi]ná rychla tvídnúca, vysoko
hvdróíóbn1 š hiócídmi

7,500 3,3a 21j.7 5

171 K 998771101,s Presun hmót ple podlahy ž dlaždíc v objektoch Výšky
t 0,307 20,00 6,14

D 775

172 K 77 5413,120 .s Montáž podlahových §oklíkov alebo líšt obvodo\^ých
skrutkováním

m 59,500 3,05 181,48

173 61lg]cac|liaja s Lišía saklóvá MDF Vxš 40X2a mřn í,3B 82.93

M 611990003600.s Róh vnútomý a vankajší pre !ištu saklovú výšky 10 mm 23.00a 1 ,35 3i,05

175 611990003700.s spojka a ukončenie pre lištu soklavú výšky 40 nm ks 4,00a 1,35

176 K 775521810,s
Demontáž podláh drevených, laminátových,
parketových položených volne alebo spoj click, Vrátane
líšt -0,0150t

m2 105,690 2,00 211,38

177 K 775550080.s Montáž podlahy z lamináto\^ich a drevených parkiet,
šhká do í90 mm Doložená volne

m2 108,990 9,00 980,9,I

178 ý 611980003035.s podlaha laminátová, hrúbka B mm m2 ,! 
11 ,17a 14,5a 1611,97

179 K 775592141.s Montáž podložky vyrovnáVac€j a tlmiacej penovej hr, 3
mm ood olávaiúce Dodlehv

m2 108,990 0,80 87,19

1Ba 2B3nOOaB600 Podlažka Mirc]on z PE pod pláva]úce podlahy, hí. 3
mm

r|!2 112,26a 0,80 a9 |.1

181 K 998775101.s Presun hmót pre podlahy Vlysové a parketové V
ohiekloch t^rškv dó 6 m

t 0,957 32,20 30,82

D 78a

182 K 781445212.s Montáž obkladov Vnútor, stjen z obkladačiek kladených
do tmelU ílexibilnéhó ver. 200x250 mm

m2 37,560 23,50 882,66

'!t:: 597ó!i|)l!1|)! ||) obkladačky kéramícké lxvxhí 200x25ax6.8 mřn m2 39,062 21,0a 82a,30

184 5e a36()a|jrl i.)'a s skáravacia hmota ílexibilná rýchlo ívrdnúca, vysoko
hvdrafóbna s biocidmi

kg 13,00a 3,3a 42,90

185 K 998781101.s
Presun hmót pre obklady keramické v objektoch \^ýšky

t 0,581 20,00 11 ,62

57

K 7a37a24o4 s
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchoVá impregnácia
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam,
iednonásobná

m2 61,446 3,60 221,21

1 K 783782406,s Nátery tesárskych konštrukcií, hibková impregnácia 3 v
1 s biocídom iednonásobná

m2 27 ,414 4,50 123,36

344

D 784 ,í,r.. r i:,.
188 K 784410500,s

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov V,ýšky

do 3,80 m
m2 205,340 0,12 24,64

189 K 7844l1301,S Pačokovanie Vápenným mliekom jednonásobné
iemnozrnných podkladov \ýšky do 3,80 m

m2 66,273 0,40 26,51

190 K 784452271.s
lvlalby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne
nanášané dvoinásobné základné na podklad
iemnozrnný VýškV do 3,80 m

m2 271,613 1,50 / --w'-lz
l {z l

9

1,0a0

163 K 766694142,s

166 K

167 K

1,000 9,75

17 401.20c

165 M

ks

,:1
,I,35

t
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P]-áce a dodáVky N4 1 500,00

D 21,M

191 K 21pc1
úprava elektroinštalácie vrátane osadenia nového LED
švielidlá v órístávbe

súb 1,000 1 500,00 1500,00

,..{ilT}...
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