ZMLUVA O DIELO Č .3010512016
(dalej len ,,Zmluva)
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uzavretá podra § 536 a nasl. zákona Č. 51311991 Zb. Obchodného zákonn ĺ ka v znen ĺ neskoršfch
predpisov a § 3 ods. 3 zákona Č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávan ĺ a o zmene a dopinen ĺ
niektorých zákonov medzi zmiuvnými stranami uvedenými v Čl. l. tejto zmluvy.

č l.l.
Zmluvné strany
Objednávatel:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
l ČO:
Dl Č :
l Č DPH:
IBAN:

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra
doc. lng. Milan Belica PhD., predseda
Štátna pokladnica Slovensko
700031553018180
37861298
2021611999
SK202161 1999
SK35 8180 0000 0070 0031 5530

( ďalej len ,,objednávateľ )

Zhotovite ľ:

Obchodné meno:
S ĺdlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Č . ú čtu:
IBAN:
I Č O:
Dl Č :
l Č DPH:
Reg. Č. z Obch. registra.
Odd. Sro, vl. Č .:
Tel.:
Fax:

REVEZ Nitra s.r.o.
Párovská 42
94901 Nitra
lng. Tomáš Šatura
VUB a.s. Nitra

46457623
2023390292
SK2023390292
08 Nitra
3420/N
0907769540
+421377721051

( ďalej len ,,zhotoviteľ )

č l. 11.
Preambula
2.1 Objednávate ľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - pod ľa
§ 117 Zákona Č . 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinenl niektorých zákonov
v zrien ĺ neskorších predpisov, ktorého právoplatným vf ťazom sa stal zhotovite ľ.
2.2 Objednávate ľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpe čenl služieb spo č ívajúcich na spinenl
predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotovite ľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poveren ĺ zamestnanci sú odborne kvalifikovanf
a spásobil ĺ k vykonávaniu týchto služieb pod ľ a slovenských právnych predpisov a noriem a tieto
služby objednávate ľovi ponúka.
č l. 111.
Predmet zmiuvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotovite ľ zaväzuje vykonat a dodat pre objednávatela dielo, pri čom
sa jedná o uskuto čnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby ,,Hlavný
výtah v objekte divadla - DAB v Nitre, ktoré sú financované z rozpo čtu verejného
obstarávate ľa a ktoré určujú charakteristiku diela.
3.2 Stavebné práce budú vykonané pod ľa zhotovitelom naceneného položkového rozpo čtu diela,
ktorý tvorí prllohu Č. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel si je vedomý, že všetky práce sa budú
realizovat po čas trvalej prevádzky objednávatela.
3.3 Zhotovite ľ sa zaväzuje vykona ť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4 Zhotovite ľ sa zaväzuje na vlastné náklady uloži ť búranú suť na skládku odpadu, pr ĺ padne ju
recyklovat. Zhotovite ľ zodpovedá za Č istotu a poriadok na mieste uskuto č nenia prác.
3.5 Zhotovite ľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybavit prfpadné povolenia, rev ĺzie potrebné
k riadnemu užívaniu diela.
3.6 Objednávate ľ sa zaväzuje, že dokon čené die ĺo prevezme a zaplat ĺ za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
3.7 Miesto uskuto č nenia prác: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo námestie 4, 950 53
Nitra
3.8 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a pr ĺ padne dodatoč ne vzájomne
odsúhlasené podklady:
• Podrobný položkový cenový rozpo čet diela výkaz výmer - príioha Č . 1 tejto zmluvy
• Opis predmetu zákazky - pr ĺ loha Č . 2 tejto zmluvy

č l. IV.
Term ĺ n uskuto č nenia prác
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
4.1,1 zač at s pinením predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dn ĺ odo d ň a nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy o dielo, a to prevzat ĺ m staveniska od objednávate ľa
4.1.2 ukon čiť práce do 3 mesiacov odo d ňa prevzatia staveniska

4.2 Ak zhotovite ľ uskutoční práce pred dohodnutým term ĺ nom, zaväzuje sa objednávate ľ túto Časť
prevziať aj v skoršom ponúknutom term ĺne.
4.3 Objednávate ľ sa zaväzuje, že dokon čené práce prevezme a zaplat ĺ za ich uskuto čnenie
dohodnutú cenu.
4.4 Objednávate ľ sa zaväzuje:
4.4.1
odovzdat priestor na realizáciu stavebných prác
4.4.2 poskytnú ť potrebnú sú činnosť
4.4.3 dokon čené práce prevziat a zaplatit za ich uskuto Č nenie dohodnutú cenu.
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4.5 Dodržanie term ĺ nu pinenia zo strany zhotovite ľa je závislé od riadneho a v časného
spolupäsobenia objednávate ľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávate ľa
s poskytnut ĺ m spolupäsobenia nie je zhotovite ľ v omeškan ĺ so spinením jeho povinnostl
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednévate ľa s poskytnutĺm
spolup&sobenia sa predíži term ĺ n dokon čenia prác, pokia ľ začiatok aj koniec tohto omeškania
zhotoviteľ oznámi objednávate ľovi p ĺsomne, a to do 5 dn ĺ odo d ňa vzniku skutočnostĺ
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

č .v.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla Čl. 111 tejto zmluvy je stanovené dohodou
zmluvných strári v zmysle zákona Č . 1811996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR
Č . 8711996 Z. z. aje doložená zhotovitelom naceneným výkazom výmer na jednotlivé položky,
pri čom každá rozpočtové položka sa uvádza s presnostou na dve desatinné miesta a ktorý tvor ĺ
prĺlohu Č. 1 k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie celého diela pod ľa Článku 111. Čin ĺ :
Cena bez DPH:
29 900 EUR
DPH 20%:
5 980 EUR
Celkové cena spolu s DPH : 35 880 EUR
slovom: Tricisa ťpäťtis ícosemstoosemdesiat EU R
5.3 Dohodnuté cena je stanovená v Čase podpisu tejto zmluvy a je kone čné a nemenná.
5.4 V cene pod ľa tohto Článku ods. 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevédzku, údržbu,
odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, néklady na zésobovanie staveniska
vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov zhotovite ľa, ďalej všetky správy,
skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k riadnemu a v časnému zrealizovaniu diela.
5.5 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa
objednávate ľom pri zhotovovanl stavby neuhradia a budú sa považovat za zahrnuté v iných
cenách.
5.6 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce
a ciodévky rovnaké pre celú stavbu.
5.7 Zhotovite ľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednévate ľom, budú
z ceny diela odpočĺtané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpo čtu.
5.8 V pr ĺ pade, že däjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z d&vodu na strane
objednávate ľa, bude zhotoviteľ fakturovat skuto Čne vykonané stavebné práce pod ľa súpisu
položiek odsúhlasených objednávate ľom.
5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v pr ĺpade zmeny
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

č l. Vl.
Platobné podmienky
6.1 Zmluvná cena pod ľa ods. 5.2 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky néklady a zisk
zhotovite ľa nevyhnutné k riadnemu a v časnému zrealizovaniu diela (vrátane DPH, cla, poistenia
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a iných poplatkov) a je platná po Čas celej doby vykonávania diela. Dohodnutá cena
obsahuje predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien stavebných prác a materiálov a to až
do doby ukon čenia diela pod ľa zmluvy. Za správnos ť kalkulácie zodpovedá zhotovite ľ.
Zhotoviteľ po d Čkladnom zvážení zadania, ktoré tvor ĺ prĺ lohu č . 1 tejto Zmluvy prehlasuje, že je
schopný pod ľa neho zrealizovat dielo v pinom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú
v tejto zmluve.
6.2 Cena je splatná na základe da ňového dokladu (faktúry) zhotovite ľa, ktorá bude objednávate ľovi
odovzdaná po spinenf predmetu zmluvy. Faktúra mus ĺ obsahovat náležitosti da ňového dokladu
a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 ciní odo d ň a jej doručenia. Pre ú čely tejto
zmluvy sa za de ň úhrady považuje de ň odoslania prislušnej finan čnej sumy z ú čtu objednávatera
na účet zhotovite ľa.
6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác,
ktorý
tvor ĺ povinnú prllohu každej faktúry. Súpis vykonaných prác mus ĺ byt zostavený
preh ľadne,
dodržiavať poradie položiek a ich ozna čenie v súlade s pr ĺlohou Č. 1 Zmluvy. V
prĺ pade rozporu v súpise vykonaných prác je objednávate ľ oprávnený súpis vráti ť na
prepracovanie. V takom prfpade za čne plynúť nová lehota splatnosti d ňom doručenia opravenej
faktúry objednávate ľovi.
6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že po čas realizácie stavby nezmenia svoj bežný ú čet, uvedený v Čl.
l. tejto zmluvy z ktorého sa budú financovat výdavky na predmet zmluvy.
6.5 Objednávate ľ vykoná pred prevodom finan čných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry.
V prĺ pade, že faktúra nebude obsahova ť náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti
deklarované v tejto zmluve, objednávate ľ vráti faktúru zhotovite ľovi na jej dopinenie.
V takom pr ĺ pade sa preruš ĺ plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti za čne
plynút
doru čen ĺ m riadnej faktúry objednávate ľovi. Pre ú čely tejto zmluvy sa za de ň úhrady
považuje de ň odoslania prÍslušnej sumy z ú čtu objednávate ľa na ú čet zhotovite ľa.
6.6 Za naviac práce s právom zhotovitela na ich zaplatenie sa nebudú považova ť také práce
a výkony, ktoré zhotovite ľ pri spracovanl svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je
zhotoviteľ povinný vykonávat ako sú časť pinenia pod ľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
6.7 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotovite ľ opomenul zahrnút do kalkulácie
zhotovite ľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotovite ľ na ne neupozornil pred
podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako
d čsledok nekvalitného prevedenia prác.

Č i. vll.
Možnost odmietnut predmet zmluvy

7.1 Objednávate ľ si vyhradzuje právo odmietnut prevziať predmet zmluvy z dävodu nedodržania
kvalitat ĺvnych podmienok pri reaiizáci ĺ diela.
7.2 Objednávatel má právo dielo neprevziat najmä v pr ĺ pade, ak vady diela budú takého charakteru,
že uživanie diela alebo jeho prislušnej Časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené
alebo podstatne zhoršené.
7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite
a parametroch diela, ktoré sú ur čené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
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Č i.viii.

Zodpovednost za vady a záruka
8.1 Zhotovite ľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonn ĺ ka v platnom znen ĺ .
8.2 Zhotovite ľ zodpovedá za to, že práce vykoná pod ľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej
doby bude mat predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
8.3 Zhotovite ľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v Čase jeho odovzdania objednávate ľovi.
Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberan ĺ musí objednávate ľ písomne vytknúť. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani prác zodpovedá zhotovite ľ iba vtedy, ak boli spČsobené
porušen ĺm jeho povinností.
8.4 Zhotovite ľ nezodpovedá za vady, ktoré boli späsobené použit ĺm podkladov prevzatých od
objednávatela a zhotovite ľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zisti ť ich
nevhodnost, prĺ padne na ň u upozornil objednávate ľa a ten na ich použit ĺ trval.
8.5 Záru čná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a za čfna plynúť odo d ň a odovzdania
a prevzatia prác.
•

8.6 Zmluvné strany sa dohodii, že v prlpade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada po čas
záru č nej doby má objednávate ľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady
a zhotovite ľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.
8.7 Zhotovite ľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbyto č ného odkladu,
najneskär do 7 dn ĺ od prevzatia p ĺsomného upiatnenia oprávnenej reklamácie objednávate ľa
a vady odstráni ť v Čo najkratšom technicky možnom Čase.
8.8 Záru čná doba neplynie v Čase, kedy objednávate ľ nemohol dielo uživa ť pre vady, za ktoré
zodpovedá zhotovitel.

Č i. lx.

Podmienky uskuto čnenia prác
9.1 Zhotovite ľ je povinný vyhotovit dielo v čas a riadne. Zhotovitel sa zaväzuje uskuto čniť práce
vymedzené v ods. 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost, na svoje náklady a na
vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu Čl.
111. tejto zmluvy. Zhotovitel je povinný na vyzvanie kedyko ľvek informovať objednávateľa
o priebehu vykonávaných prác.
9.2 Zhotovite ľ sa zaväzuje, že práce pri pinenf predmetu tejto zmluvy uskuto čn ĺ v rozsahu a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve, pod ľa výkazu výmer, v požadovaných kvalitat ĺvnych
podmienkach, pri pinenf predmetu tejto zmluvy bude postupova ť s odbornou starostlivosťou,
bude dodržiava ť všeobecne závazné právne predpisy (z. Č. 5011976 Zb. Stavebný zákon
v znení neskorš ĺch zmien a dopinkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa
riadiť východiskovými podkladmi objednávate ľa, pokynmi objednávate ľa, zápismi a dohodami
oprávnených pracovnikov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy. Zhotovite ľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilova ť
o znfženie prašnosti a hlu čnosti pri realizácií predmetu tejto zmluvy.
9.3 Objednávatel zabezpečĺ pre zhotovite ľa možnost napojenia na odber eiektrickej energie a
úžitkovej vody.
9.4 Zhotovite ľ zodpovedá za bezpečnost a ochranu zdravia vlastných pracovn ĺkov, protipožiarne
opatrenia a opatren ĺa proti škodám, ktoré by mohli vzniknút na majetku zhotovite ľa
a objednávate ľa. Zhotovite ľ zodpovedá za škody, ktoré sp Čsobia jeho pracovníci na majetku
objednávate ľa. Zhotovite ľ v pinej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácil
súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.

9.5 Zhotovite ľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou Činnosťou bezdävodne obmedziť plynulosť
prevádzky objednávatela, alebo subjektu, ktorý je v jeho zria ďovate ľskej päsobnosti. Dävod,
rozsah a predpokladanú alebo skuto čnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotovite ľ
povinný prerokovat s objednávatelom vopred.
9.6 Zhotovite ľ zodpovedá za Čistotu a poriadok na mieste uskuto čnenia prác. Zhotovite ľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho č innosti.
9.7 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
a)
b)

c)

d)
e)

upozornit objedriávate ľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit alebo znemožni ť
riadne vykonanie predmetu zmluvy
zachováva ť povinnost ml čanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách
z ĺ skaných od objednávate ľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skon čen ĺ
realizácie predmetu zmluvy
umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávate ľa vykonať kontrolu
priebehu vykonávaných prác a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti
s realizáciou predmetu zmluvy
zabezpečit bezpeč nost a ochranu zdravia vlastných pracovn ĺkov, protipožiarne opatrenia
a opatrenia proti Škodám, ktoré by mohli vzniknú ť na majetku zhotovite ľa a objednávateľa
pri realizáci ĺ diela použi ť dostatok pracovných s ĺ l a mechanizmov tak, aby sa zhotovite ľ
nedostával clo omeškania s pinen ĺ m term ĺ nov a kvalitativnych podmienok pod ľa tejto
zmluvy.

9.8 Objednávate ľ sa zaväzuje:
a)
b)
c)

poskytnút zhotovite ľovi a n ĺ m povereným zamestnaricom potrebnú sú činnosť na riadne
vykonávanie diela
platit zhotovite ľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej !ehote splatnosti
zabezpečiť sú činnosť svojich zamestnancov pri poskytovan ĺ potrebných informáci ĺ
zhotovite ľovi, ktoré sú pre spinenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné.

Č i.x.

Zmluvné pokuty a sankcie
10.1 Ak zhotovite ľ bez zavinenia objednávate ľa nespin ĺ predmet zm!uvy uvedený v ods. 3.1
v dohodnutom termíne, zaplati zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý
de ň omeškania.
10.2 Vprĺpade, že sa zhotovitel omešká so za čatlm prác má objednávate ľ právo uplatni ť si
u zhotovite ľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR za každý de ň omeškania so
za čatĺ m prác.
10.3 Ak zhotovitel bez zavinenia objednávate ľa nespin ĺ svoju ktorúko ľvek povinnost vyplývajúcu
z tejto zmluvy, ktorej spinenie je viazané na určitý termín okrem ods. 10,1, 10.2 a 10.5, zaplat ĺ
zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny predmetu zmiuvy.
10.4 Objednávateľ zaplatĺ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej sumy v pr ĺ pade omeškania so
zaplaten ĺ m faktúry za každý de ň omeškania.
10.5 Ak zhotovite ľ nezačne s odstra ň ovaním vád v Čase pod ľa ods. 8.7 zaplat ĺ zmluvnú pokutu vo
výške 165,97 EUR za každý de ň omeškania.
10.6 Zaplaten ĺm zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

n.

č l. X).
Spolupráca zhotovšte ľa $ objednávate ľom
1 1 . 1 Za spolupĎsobenie objednávate ľa sa označ uje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.
11,2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce reaiizované poci ľa tejto zmluvy stavebný denník,
do ktorého sa musia denne zaznamenávat všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj
všetky skuto čností o priebehu reaiizovaných prác ako aj uveden ĺm mien stavebného dozow
a stavbyvedúceho.

Č i. Xii.
Odstúpeníe od zmluvy
12.1 Objednávatei m Ďže od zmiuvy odstúpit, najmä ak:
zhotovitet porušt svoje povinnosti vypiývajúce z tejto zmiuvy takým sp Ďsobom, ktorý
neumožň uje vecnú a Časovú reaiizáciu prác,
b) zhotovite ľ poruŠuje svoje povinnosti vypiývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyseine,
c) zhotovite ľ je v omeŠkan ĺ so začatĺ m pinenia tejto zmiuvy viac ako 14 dn ĺ odo d ňa
odovzdania staveniska.

a)

12.2 Odstúpenie je ú činné d ň om doru čenia oznámenia o odstúpen ĺ .

Čl. Xlli.
Spoioč né a závere č né ustanovenia

13.1 Záväzkový vztah zmluvných strán vzniknutý na zákiade tejto zmiuvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonntka, nakolko ide o vztah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vz ťahy
uveciené v ustanovent § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13.2 Zmluvu je možné menit aiebo dop ĺňat jedine formou plsomných a o č ísiovaných dodatkov,
odsúhiasených a riadne podpísaných oboma zmiuvnými stranami za podmienok
ustanovených v § 18 zákona Č.34312015 Z.z. o verejnom obstarávan ĺ a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znen ĺ neskorš ĺch predpisov.
13.3

Zmluva je vyhotovená v ššestích exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objecinávate ľ
štyri a zhotovite ľ cive vyhotovenia.

13.4

Zhotovitet vyhiasuje, že súhiast s podmienkami určenými objecinávate ľom v tejto zmiuve.

13.5 Zmluva nadobúda piatnosť d ňom podpisu obídvomi zmiuvnými stranami a ú činnosť dňom
nasleciovným po zverejnen ĺ na internetovej stránke objednávateia. Zmiuvné strany berú na
vedomie, že ak by neciošio k zverejneniu tejto zmluvy v iehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
platí, že k uzavretiu zmiuvy nedošlo zo zákona.
13.6

Neoddeiite ľnou súčasťou tejto zmiuvy je:
• Prtloha Č. 1 - Podrobný poiožkový cenový rozpo čet diela
• Prĺ ioha Č . 2 - Opis predmetu zákazky

7

Zmtuvné stravy sa zaväzujú rieši ť prtpadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou
zmieru prostredníctvom štatutärnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiada ť o rozhodnutie sporu
prĺsiušný všeobecný súd v SR pod ľa ustanoven ĺ občianskeho súdneho poriadku.
8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú sp Čsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmtuvné prejavy
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vo ľnost nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu v Čľu, neboĺ a podp ĺ saná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi v ĺastnoručnými podpismi.
V Nitre, d ňa: 30.05,2016

ateľ
VEZ Nitra s.r.o.

V Nitre, d ňa:

- 7 06 2016

predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. i
Podrobný položkový cenový rozpo čet diela výkaz výmer: ,,Hlavný vý ťah v objekte
divadla - DAB v Nitre
Položiový rozpis TOV 11 900- 1
Názov položky

ks

Celkom s
EURO/ks Celkom bez DPH
DPH

Dvere šachtové automatické, Metron colours 800/2000
mm

5

507,00

2535,00

3042,00

1

1265,00

1265,00

1518,00

1

6136,00

7363,20

1

6136,00
4249,50

1

2130,00

4249,50
2130,00

5099,40
2556,00

1229,00
89,00
1145,00

1229,00
534,00
1145,00

1474,80
640,80
1374,00

Závažie OR

1
6
1
1

347,00

347,00

416,40

Rozvádza č

1

5037,50

5037,50

6045,00

Hlavný vypína č- trojpálový poistkový odpína č, zásuvka
230V,
istič zásuvky 16A, isti č osvetlenia v
strojovni 6A, isti č pre obvody svetelné
osvetlenie šachty

1

169,00

169,00

202,80

Kabeláž- žlab s krytom do šachty,
konektory pre privoláva če a displeje,
ploché vodi če, konektorové svorky
v kabíne, konektory na
vlečnom kábly, konektorovaná revízna jazda,
konektorované sníma če

1

961,00
1173,00

1153,20

1

961,00
1173,00

Demontáž pvodného výťahu

4
1

181,00
900,00

724,00
900,00

Dokumentácia výťahu

1

649,00

649,00

1080,00
778,80

Likvidácia odpadu

1

230,00

230,00

276,00

Vyspravenie otvorov
po osadení šachtových dverí

1

486,00

486,00

583,20

29900,00€

35880,00€

Kabínové dvere automatické, Metron colours 800/2000
mm
Kabína výťahu tempo -madlo, integrované LED svetlo, na
zadnej stene zrkadlo do po1 steny
Stroj-Alberto Sassi, trak čný s frekven čným riadením
Vodítka- protiváhy
Protiváha rámová
Laná v (m), konštr. SEAL
Obmedzova č rýchlosti- OR

Elektrovízbroj
Závesné káble

Spolu

1407,60
868,80

PRÍLOHA Č. 2
,,Hlavný výtah v objekte divadla - DAB v Nitre
redmet zákazky:
ávodný osobný výtahu typu TOV 50010,7 za nový osobný výtah typu TOV 90011,0
arametre noveno vytanu typu: i ov uuii ,u
Trakčný
yp
rčenie
Osobný
900 kg
osnost
12
očetosáb
1,0
m/s
:ýchlost
1
očet vstupov do kabíny
515
očet staníc/nástupíšt
ohon/prĺ kon motora
Jednorýchlostný 19,2
kW
pävodná nad šachtou
trojovň a
3x400V / 230V / 50Hz
lektrická siet
nútorný rozmer kabíny
Š ĺrka 1000 mm
Hlbka 2000 - 2150 mm
Výška 2100 - 2150 mm
Nepriechodná
riechodnosť kabíny
achtové dvere
Svetlá šírka 800 mm
Svetlá výška 2000 mm
:eleskopické a automatické)
abínové dvere
Svetlá šírka 800 mm
Svetlá výška 2000 mm
eleskopické a automatické)
unkcie a signalizácia:
iadenie:
zber smerom dolu
ignalizácia: polohová signalizácia v každom nástupisku a v kabíne
)vládanie:
ru čné, tla čidlové
statné sú časti dodávky:
)svetlenie šachty, dopinenie osvetlenia strojovne, revízna jazda, hlavný vypína č,
okumentácia výtahu podla STN.
rámci realizácie zákazky ie potrebné zabezpe čiť:
- Demontáž jestvujúceho výtahu a náležitosti strojovne
Dociávku nového výtahu
Vypracovanie technickej dokumentácie výtahu
Trvalé osvetlenie šachty a zásuvka v priehlbni
Vykonanie montážnych prác
Vykonanie predp ĺsaných skúšok za ú časti inšpektora autorizovanej osoby
- Zaškolenie obsluhy
- Vyspravenie priehlbne
- Odvoz a likvidáciu odpadu
- Zabezpe čenie vstupu do šachty po čas výmeny dverí
- Vyspravenie a zabetánovanie dverných prahov
- Vod ĺtka orotiváhv

