
ZMLUVAO DIELO

„Prístavba požiarnej zbrojnice“

Podl'a ustanovení 5 536 _ 565 Obch. zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Objednávateľ:
so sídlom:
zastúpeným:
bankové spojenie:
číslo účtu vo formáte IBAN:
IČO:
Tel.:
E-mail:

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:
so sídlom:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

ďalej len „zhotoviteľ

|. Zmluvné strany

Obec Ďurďošík
044 45 Ďurďošík
Ivetou Hadašovou, starostkou obce
VÚB, a.s.
SK79 0200 0000 0017 7150 1959
00324124
055/696 52 15
durdosikobec©gmailcom

AKATYST s.r.o.
Košické Oľšany 2, 044 42 Košické Oľšany
Mgr. Martin Miko
45 265 488
202937554
Tatra banka, s.r.
SK68 1100 0000 0029 2582 9098
0918 492 124
akatystke©gmailcom

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnostii

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia
. Zhotoviteľ“ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, vykoná
pre objednávateľa dielo na hore uvedenej stavbe, ktoré zmluvné strany špecifikujú takto: „Prístavba požiarnej
zbrojnice" v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou projekčnou kanceláriou Ing.
Katarína Turošíková - MOJPROJEKT zo dňa august 2017 a s cenovou ponukou a kalkuláciou zo dňa
10.4.2018 ktorá tvorí neoddeliteľnúprílohu č. 1 k tejto zmluve.
Dielo bude vyhotovené v súlade s požiadavkami objednávateľa a podľa priloženej ponuky zo dňa. ktorá bola
vyhlásená ako víťazná v procese obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení
a znení neskorších predpisov.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní všeobecne
platných kvalitatívnych a technických podmienok.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela
zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela.
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lll. Cena diela
1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. ll. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996Z.z.

o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky ktomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena
víťazná v uskutočnenom procese obstarávania.

2. Cena diela: 35 412,058 € vrátane DPH, cena slovom: tridsat'šest'tisíc 058/100 eur.
Zhotovitel'je platca DPH.

3. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi za podmienok uvedených v čl. Vll, dohodnutú cenu za dielo,
ktora' je rozpočtované - fakturačné v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD ako príloha č, 1 —

Položkovitý rozpočet.
4. Zhotovitel' prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného diela.
5. Dohodnutá cena diela je konečná a nemenná, to znamená, zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré

je potrebné vykonať k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné v zmysle projektovej
dokumentácie, to znamená v cene sú zahrnuté aj náklady zhotoviteľa na:

- vyhotovenie realizačnej dokumentácie,
- vodovodná a vertikálna doprava,
- spotrebovanej energie k realizácii diela,
- vodné a stočné pri realizácii diela,
- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch, v nadčasoch,
- prepravu ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov,
- colné a dovozné poplatky,
- odvoz prebytočného materiálu a odpadkov, vrátane poplatkov za skládkovanie,
- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy,
- náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku.

6. Cenu diela je možne zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený
objednávateľom a zároveň musí byt' v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

IV. Čas plnenia
1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi diela najneskoršie v termínoch uvedených

v bode IV., 2.
2. Termín realizácie:

Začiatok realizácie: dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a nadobudnutí účinnosti zmluvy
Koniec realizácie: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku, alebo jeho časti
a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po
odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

V. Platenie diela
V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Cena za realizáciu diela bude hradená formou dvoch čiastkovýchfaktúr (daňových dokladov), ktoré zhotoviteľ
doručí objednávateľoviato za dielo skutočne vykonané a prevzaté.

2. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác
a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvneho
diela.

3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi a po tom, čo objednávateľ obdrží všetky
potrebné doklady a dokumenty.

4. Objednávatel' neposkytuje zhotovitel'ovi žiadne zálohové platby.

Vl. Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých

zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
2. Objednávatel' je oprávnený kontrolovat“ vykonávanie diela.
3. Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok

tejto zmluvy objednávateľom.
Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platných v Slovenskej republike.
Za škody vzniknuté haváriou počas výstavby, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom zodpovedá zhotoviteľ.
Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarneopatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ.
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8.
9.

Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvekpoškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, ako
aj za zranenie a usmrtenia osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto
zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ prehlasuje že má oprávnenie vykonávat živnost v rozsahu čl. II tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosta ochranu zdravia vlastných pracovníkova subdodávateľov.

10Zhotowteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady ktoré sú
výsledkomjeho činnosti.

11.Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch.
12.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami súvisiacimi s realizáciou

diela.
13.Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly,

prepravkya tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je
objednávateľoprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.

14.0 odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
15.Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad

a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami
o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobkymusia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzati diela so stanovením termínu ich odstránenia.

16.Die|o sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzati diela oboma
stranami.

17.Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 2 dní po odovzdaní a prevzatí diela.

N_L

VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe
. Objednávatel' určuje za svojho zástupcu na stavbe — p. Oľga Mikulíkovú.
. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní,
ako i pri preberaní ukončovaného diela.
Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj
v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávateľa v určenom termíne,
objednávateľ je oprávnený zamestnať azaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky ztoho
vyplývajúce náklady musí uhradiť objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať zakejkoľvek
fakturovanejčiastky na ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok.
Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca,
ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim správaním ohrozuje
riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na realizácii diela. Takýto
zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.

. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade s predpismi
BOZP.

. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov k uskutočneniu skúšky
na prítomnost“ alkoholu alebo inej omamnej látky; v pripade pozitívnehovýsledku resp. odmietnutia, má právo
okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracoviskodanému zamestnancovi zhotoviteľa. Okrem toho má
objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v článku XI., ods. 4,
za každý pozitivny výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa podrobiť skúške, ako aj v prípade, že zamestnanci
zhotoviteľa počas, alebo po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade
zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre.
Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich usmrtenie,
ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.

VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred
požiarmi (OPP)

. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na stavenisku
vsúlade s ustanoveniami 5 146 a 5 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas
vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí
ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.

. Zhotovitel' upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadne nebezpečia alebo riziká, ktoré by pri jeho
činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnemu stavu technických zariadení a objektov alebo
k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb.
Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozi nebezpečie vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie
protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach.

. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo kporušeniu povinností, ktoré vyplývajú zprávneho poriadku,
predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov. Zhotoviteľ uhradí pokuty, ktoré v prípade kontroly uloží
stavebný úrad podľa 5 105 alebo 5 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ato v prípade, ak budú uložené z viny zhotoviteľa
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IX. Odovzdaniediela
1.Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením, odovzdaním predmetu diela

objednávateľovia odstránením vád a nedorobkov.
2.0bjednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
3.2hotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzati, riadne a včas, t.j.

za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade má
objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady
zhotoviteľa.

X. Záručná doba
1. Záručná doba začína platiť dňom odovzdania diela alebo jeho časti investorovi diela. Na predmet plnenia tejto

zmluvy je záručná doba 24 mesiacov.
2. Ak prevezme investor diela dielo, na ktorom sa objavia počas jeho užívania v čase trvania záručnej doby

akékoľvekvady, zhotoviteľje povinný ich bezprostredne odstrániť na svoje náklady v lehote najneskôr 10 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, kedy musi zhotoviteľ pristúpiť k odstráneniu vád diela. Ak zhotoviteľ nepristúpi
na odstraňovanie vád v tomto termine, objednávateľ právo zadať odstránenie vád inemu zhotoviteľovi. Úhrada
nákladov na odstránenie vád bude zhotoviteľovi po ukončení prác vyfakturovaná a zhotoviteľ sa zaväzuje
fakturovanú sumu objednávateľoviuhradiť do 14 dni od obdržania faktúry.

3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení
vady.

4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov
alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť,
ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom
dohody zmluvných strán.

XI. Zmluvné pokuty
1. Zhotoviteľ je povinný zaplatit“ objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrži termín dokončenia diela

v dohodnutom termine, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z ceny diela.
Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termine môže zhotoviteľ fakturovať
objednávateľovizmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

3. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať zhotovitel'ovi z ním vystavenej
faktúry

4. Za každé porušenie protipožiarnych. hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má
objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou.

a) za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov50 Eur za každého zamestnanca
a každý zistený nedostatok,

b) za používanie alkoholických nápojov 50 Eur za každého zamestnanca,
c) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez

platných užívacích osvedčení 50 Eur za každý prípad.
6. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.

XII. Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa

dodržiavaťvšeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovnikovzmluvných strán a rozhodnutiamia vyjadreniamidotknutých orgánov štátnej správy,

2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré
objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového dodávateľa a v súvislosti
s nedodržaním termínu realizácie diela a stavby ako celku.

3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou.
Za podstatne porušenie zmluvy sa považuje:

- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
— nedodržanie pisomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,
— opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy,

4. Pre styk objednávateľa so zhotovitel'om bude použitý stavebný denník objednávateľa, v ktorom budú zapísané
všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.

5. Zmluvné strany kjednotlivým sporným bodom v stavebnom denníku uvedú najneskôr do troch dní svoje
stanovisko s návrhom na riešenie. V opačnom prípade sa bude zápis považovať za odsúhlasený.
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XIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť po pridelení finančných

prostriedkovMinisterstvom vnútra SR a nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
3. Menit', alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú
neoddeliteľnousúčasťou tejto zmluvy.

4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrit' písomne, v lehote do 5 dní od
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala
súd o rozhodnutie.

5. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody vo výške
5000,00 € spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom
vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so
všetkými jej bodmi.

7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet a č. 2 - Zoznam subdodávateľov.

v Ďurďošíku, v košických Ol'šanoch,

dňa: .Zě-.€.-.„Z.€Ľ/<$Í„„ dňa 735359]?

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Iveta Hadašová, Mgr. Martin Miko,
starostka obce konateľ
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov siavby Pristavba požiarnejzbrojnice - Ďurd'ošik JKSO

Názov objektu Stavebná čast“ EČO

Miesto Ďurďošík 13. parc. č. 55/3

IČO IČ DPH

Objednávaiei Obec Ďurďošik

Projektant

Zhotovitei' Akatysi. s.r.o.

Spracoval

Rozpočet čísio Dňa CPV

10.04.2018 CPA

Merná a účelové jednotky
Počet Náklady/1 m.j, Počet Náklady! 1 m.]. Pocet Náklady/1 m.j.

. , „i _ _ „* vÁm—_, „_ý0 0.000 1
0* 0,000 0 0.000

Rozpočtové náklady \ EUR
A ;Základné rozp. náklady B \Dopinkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 .HSV Dodávky 131,556 & Práca nadčas 0.00 133625 0.000
2 .Montáž 12 682.466 9 Bez pevnej podi. 0.00 14*Projektové práce 0.000_, „ . i pri ii _ %. ii, _ „ „ * * ,ý
3 ;PSV Dodávky 6 992660 101Kultúrnapamiaika 0.00 15 Sraženépodmienky 0.000
4 * Montáž 9 092.981 11 0.00 16 Vplyv prostredia 0.000
5 "M" Dodávky 0.000 17 má VRN 0.000
6 Montáž 610,385 18 VRN z rozpočtu 0.000
7 iZRN (r. 1-5) 29 510.048 12 DN (r. 1341) 19 VRN (r. 13-15) 0.000
20 HZS 0.000 21 Kompi. činnosť 0.000 22 Ostatné náklady 0.000
Projektant D Celkové náklady

23 Súčei7.12.19-22 29 510.048

Dátum a podpis Pema.“ 24 DPi 20.00 % z 29 510.048 5 902,010
OBjeĺrímtel' * * i 1

\
25Cena s DPH (r. 23-24) 35 412,058

\ E Prípočty a odpočty
PÉ'PE;% , ii, ,PEČia'ka ______ „ „
. šhŕotpyitei' za Dodávkyzadávateľa 0,000

27JKĺzavá doložka 0.000

- Pečiatka 28 !Zvýhodnenie + - 0.000
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ROZPOCET
Stavba: Prístavba požiarnej zbrojnice - Ďurďošík
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Ďurďošík
Zhotovitel: Akatyst, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Ďurďošík 13, parc. č. 55/3 Dátum: 10. 4. 2018

. Množstvo Cena HmotnosťČ, Kód položky Popis MJ
celkom jednotkov ;;

Cena celkom celkom

HSV Práce a dodávky HSV 12 814,022 0,000

1 Zemné práce 388,106 0,000
1 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,593 13,665 308,733 0,000

'
Príplatok k cene za lepivost' pri hlbení rýh šírky do 600 mm

2 132201109 zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 11,297 7,026 79,373 0,000

2 Zakladanie 4 341,630 0,000
Násyp pod základová konštrukcieso zhutnenlm z kameniva

3 271533001 hrubého drveného fr.32—63 mm m3 5,358 50,092 418,669 0,000

4 273321312 Betón základovýchdosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3 11,866 53,091 629,978 0,000
Výstužzákladovýchdosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu

5 273362422 6/6 mrn, veľkosť oka 150x150 mm m2 145,320 9,193 1 363,506 0,000
Murivo základovýchpásov (m3) PREMAC 50x30x25 s

5 274271303 betonovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm m3 2,694 244,596 659,750 0,000
7 274313612 Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 m3 22,593 56,200 1 269,727 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 074,645 0,000
& 311273115 Murivo nosné (m3) z tvárnicYTONG hr. 300 mm m3 26,048 107,826 2 808,652 0,000

Priečky z tvárnicYTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na MVC a
9 342272121 maltu YTONG (100x249x599) m2 11,258 23,627 265,993 0,000

4 Vodorovné konštrukcie 898,127 0,000
10 417321414 Betón stužujúcichpásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 2,956 79,949 238,728 0,000

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
11 417351115 zhotovenie m2 16,980 8,269 140,408 0,000

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
12 417351116 odstránenie m2 16,980 3,099 52,621 0,000

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele
13 417361821 10505 ( 0,358 1 302,709 466,370 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 501,577 0,000
Vnútorná omietkaVápenná alebo vápennooementová v

14 612421637 podlažia v schodisku stien štuková m2 93,486 6,791 634,863 0.000
15 612465115 Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter m2 109,343 2.097 229,292 0,000

Potiahnutievnútorných stien sklotextllnou mriežkou s
16 612481119 celoplošným prilepenim m2 109,343 5,511 602,589 0,000

Vonkajšiaomietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná
17 622464143 stredozrnná m2 64,515 9,900 638,699 0,000

Kontaktný zatepľovací system hr. 150 mm (EPS), natlkacie
18 625252030 kotvy m2 64,515 16,827 1 214,624 0,000

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy
21 642942331 otvoru nad 4,5 do 10 m2 ks 1,000 35,647 35,647 0,000
22 5533301400 Zárubňa pre garážové vráta m 11,800 9,164 108,135 0,000
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;. Kód položky Popis MJ M332“ jedgšgšvá Cena celkom "31:23?

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast.,
23 648991111 hmôt, š. do 200 mm 3,000 4,769 14,307 0,000
24 5624900360 Parapet 200x25mm m 3,000 7,807 23,421 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 269,892 0,000
25 953946514 Soklový profil LO 153 mm (hlinlkový) m 24,172' 5,151 143,532 0,000
26 953996606 Rohový ochranný profil s integrovanousieťovinou m 16,042 2,408 38,629 0,000
27 953996617 Začlstovacl okenný profil 5 tkaninou m 17,300 3,558 61 ,553 0,000
25 953996620 Nadokennýproňl so skrytou okapničkouLK plast m 6,500 3,235 21 ,028 0,000

99 Presun hmôt HSV 340,045 0,000
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812). zvislá konštr. z

29 998011001 tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 132,830 2,560 340,045 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16 085,641 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 293,979 0,000
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom

30 711111001 penetračným za studena m2 62,890 0,195 12,264 0,000
31 11 16315000 Lak asfaltovýALP-PENETRAL v sudoch ! 0,019 1 563, 756 29, 71 1 0,000

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti & tlakovej vode
32 711141559 vodorovnáNAIP pritavenlm m2 62,890 3,613 227,222 0,000

Asfaltovanýpás pre spodné vrstvy hydroizolačných
33 5283221000 systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 72,324 3,255 235,415 0,000

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou
34 711471051 vol'ne na vodorovnej ploche so zvarením spoju m2 108,520 3,328 361,155 0,000
35 2833000210 Hydroizolačnéfólia hr. 1,50 mm - poistná m2 124, 798 3,282 409,587 0,000

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektochvýšky do 6
35 998711101 m 1 0,638 29,193 18,625 0,000

713 Izolácie tepelné 3 316,041 0,000
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnouvlnou, vrchom

37 713111111 kladenou vol'ne m2 108,520 1,171 127,077 0,000
38 6313670606731 Tepelná izolácia hrúbka 220 mm m2 110,690 6, 729 744,833 0, 000

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnouvlnou,
39 713111121 spodkom s úpravou viazacím drôtom m2 108,520 3,374 366,146 0,000
40 6313670606R Tepelná izolácia hrúbka 200mm m2 110,690 4,948 547,694 0,000
41 713120010 Zakrývanietepelnej izolácie podláh fóliou m2 62,890 0,685 43,080 0,000
42 2837577008 Krycia PE fólia m2 72,324 0,645 46, 649 0,000

Špeciálna polyetylénové fólia hrúbky 0, 12 mm,
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,kladeným

43 713122111 vol'ne v jednej vrstve m2 125,780 0,825 103,769 0,000
44 2837650080 Extrudovanýpolystyrén - XPS hrúbka 150mm m2 64,148 11,050 708,835 0,000
45 2837653054 EPS Neofloor 150 sivýpenový polystyrénhrúbka 120 mm m2 64,145 8, 756 561,680 0,000

min. obj.hm. 20 kg/m3
| 45 |998713101 |Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m |1 | 2,234| 29,668I 66,278| o,ooo|

722 Zdravotechnika 467,529 0,000
| 47 |722-o1 [Zdravotechnika- rozvod voda, kanal |ka | 1,ooo| 467,529| 467,529I o,ooo|

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 604,531 0,000
48 725-01 SPľChOVý KÚÍ atyp- km 1,000 222,633 222,633 0,000

súb
49 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej 1,000 30,712 30,712 0,000
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;. Kod položky Popis MJ M(ĽŽŠĽO
je
dišt'äwá Cena celkom Hgflžzfšť

50 6420133890 Mísa kombinovanásrojacía ks 1,000 65,339 65,339 0,000
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej súb

51 725219401 armatúry _ 2,000 27,485 54,970 0,000
52 6424310470 Umývadlo 40 cm ks 1,000 25, 786 25,786 0, 000
53 6424310476 Umývadlo 60 cm ks 1,000 32,302 32,302 0, 000

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej,
54 725829201 alebo klasickej ks 2,000 7,535 15,070 0,000
55 5513006160 Umývadlová batéria ks 2, 000 37, 631 75,262 0,000
56 725849201 Montáž baterie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 2,980 2,980 0,000
57 5513006420 Sprchové nástenná betén'a ks 1,000 78, 326 78,326 0,000

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky
58 998725101 do 6 m ! 0,053 21,709 1,151 0,000

762 Konštrukcie tesárske 2 846,220 0,000
Montáž viazaných konštrukcii krovov striech Z reziva

59 762332120 priemernej plochy 120—224 cm2 m 146,170 4,220 616,837 0,000
60 6051593300 Rezivo - strecha m3 3,974 207,793 825,769 0,000
61 762341201R Montáž latovaniajednoduchých striech pre sklon do 60', m2 108,520 3,967 430,499 0,000
62 6051506900 Laty m3 2,387 207,334 494,906 0,000
63 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22“ m 116,720 1,186 138,430 0,000
64 6051506900)? KontraIaty 013 0,770 207,334 159,647 0,000

Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
65 996762102 12 m t 3,960 45,488 180,132 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 2 272,127 0,000
SDK podhľad závesná kca, montážny profil CD , dosky hr.

66 763134020 15 mm m2 84,705 26,824 2 272,127 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 233,792 0,000
67 764171101 Krytina profilovaná LPA sklon strechy do 30“ m2 108,520 16,231 1 761,388 0,000

Žlaby z pozinkovaného farbeneho PZf plechu, pododkvapové
68 764352423 polkruhové Lš. 250 mm m 17,582 24,443 429,757 0,000

Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu.
69 764410740 vrátane rohov r.š. do 250 mm m 3,000 13,527 40.581 0,000

Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
70 998764101 do 6 m 1 0,036 57,386 2,066 0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 155,538 0,000
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu,

71 766621081 za 1 bm montáže m 12,000 10,733 128,796 0,000
Plastové okno H/B 1000/1000mm dvojkrídlové otváravé,

72 61 141171001? otvaravo-sklopné ks 3,000 156,515 469,545 0,000
Montáž dverového krídla kompletiz. otváraveho do zárubne,

73 766661112 jednokrldlové ks 2,000 5,536 11,072 0,000
Dvere vnútornéhladké dýhované jednokrldlavé plné MH

74 6116171100 60x197cm ks 2,000 71,923 143,846 0,000
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlovéhr.steny

75 766702111 do 170 mm ks 2,000 40,494 80,986 0,000
Zarubňa APEX BB dýhovaná, obložkové, dub/buk, do

75 6117103030 hrúbkymúru 220 mm ks 2, 000 157,507 315,214 0,000
Presun hmot pre konštrukciestolárske v objektoch výšky do

77 998766101 6 m 1 0,235 25,860 6,077 0,000

767 Konštrukciedoplnkové kovové 650,396 0,000
Montáž vrát, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s

78 767651210 plochou do 6 m2 ks 1,000 33,911 33,911 0,000
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_ . Množstvo Cena Hmotnosť
... Kód položky Popis MJ celkom jednotková

Cena celkom celkom

79 5534371100R Brána garážová dvojkrldlová - 3500x2400 ks 1,000 612,253 612,253 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkovékonštrukciev

80 998767101 objektoch výšky do 6 m ! 0,110 38,475 4,232 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 215,782 0,000
B1 771411003 Montáž sokllkov z obkladačiek do malty vel', 300 x 72 mm m 8,035 2,231 17,926 0,000
62 5976498290R Dlaždicekeramické m2 0, 636 14,260 9,069 0,000

Montáž podláh z dlaždíc keramickýchdo malty vel. 300 x
83 771571112 300 mm m2 6,020 15,667 94,315 0,000
84 5976498290 Dlaždice keramické "l2 6,140 14,260 87,556 0,000
85 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 0,870 18,691 6,916 0,000

781 Dokončovaciepráce a obklady 576,270 0,000
Montáž obkladovvnútor. stien z obkladačiek kladených do

. 86 781445017 tmelu veľt 300x200mm m2 15,857 16,112 255,488 0,000
Obkladačkykeramické glazovanéjednofarebné hladké B

87 5976582000 300x200 la m2 16,174 19,379 313,436 0,000
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6

88 998781101 m ( 0,393 18,691 7,346 0,000

783 Dokončovaciepráce - nátery 453,436 0,000
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér

sg 783894422 stien dvojnásobný m2 93,486 2,625 245,401 0,000
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre

90 783894612 náter sadrokartón, stropov 2x m2 84,705 2,456 208,035 0,000

M Práce a dodávky M 610,385 0,000

21 -M Elektromontáže 610,385 0,000
| 91 |21-M-01 lEIektroinštalácia |ka ] 1,000 610,385] 610,335] oogl

Celkom 29 510,048 0,000
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov

p. &.
Názov firmy a sídlo
subdodávatera. IČO

Údaje 0 osobe oprávnenej konať za
subdodávatel'a (meno a priezvisko,
adresa pobytu, kontakt)

Predmet prác alebo
služieb

HATIMA s.r.o.

Ďurďošík 41

044 45 Košice

IČO: 46 541 616

Ing. Peter Hadaš

Ďurďošík 41

044 45 Košice

0918 360 395

Stavebné práce


