8.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 99 a nasl.
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými
stranami uvedenými v čl. l. tejto zmluvy.

ČI. l.
Zmluvné
Objednávater:
Obchodné meno:
Nitra
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

strany

Divadlo Andreja Baraga v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Ján Greššo, riaditeľ DAB
Ján Surovka
00164895
2021246623
Štátna pokladnica
7000310609/8180

Zhotoviter:
Obchodné meno:

Ing.Roman Petrovič Staviteľ, stavebná firma

Sídlo:

Jelenecká 232,951

Štatutárny zástupca:

Ing.Roman Petrovič

Bankové spojenie:

SLSP MsP Nitra

č. účtu:

230056843/0900

IČO:

34519271

DIČ :

1020400073

IČ DPH:

SK 1020400073

Živnostenský

reg. č.

z Obchodného registra.
odd. Sro, vl.č.

01 Nitrianske Hrnčiarovce

403 - 7269 Obvodný úrad Nitra

Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
podľa
zákona
Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - postupy zdávania podprahových
zákaziek podľa § 99 a nasl, ktorého právoplatným vífazom sa stal zhotoviteľ.

čl.m
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonaf
a dodaf pre objednávateľa
dielo, pričom sa jedná o uskutočnenie stavebných· prác "Oprava
podložia
nad
divadelným
štúdiom.",
ktorá je financovaná z rozpočtu
verejného obstarávateľa,
podľa naceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosf.

3.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

3.4

Miesto uskutočnenia prác: Divadlo Andreja Baraga v Nitre, Svätoplukovo
53 Nitra.

3.5

Záväznými
podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne
vzájomne odsúhlasené podklady:
• Podrobný položkovitý cenový rozpočet diela výkaz výmer - príloha Č. 1 tejto zmluvy

3.6

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny
jeho rozsahu, vrátane zmien oproti výkazu výmer v technickom a materiálovom
riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného
oznámenia
spolu
s odôvodnením
potreby
zmeny
rozsahu
diela,
ako
aj
s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela.
Druhá strana je povinná vyjadrif sa k takejto žiadosti písomne do 3 dní od doručenia
požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná
toto stanovisko odôvodniť.

nám. 4, 950

ČI. IV.
Termín uskutočnenia prác
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
4.1.1 ukončif práce do 2 mesiacov od odovzdania staveniska
4.1.2 začaf s plnením predmetu zmluvy do 3 kalendárnych
staveniska

dní odo dňa prebratia

4.2

V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých
termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a
odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

4.3

Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
túto časf prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4.

Objednávateľ
sa zaväzuje,
že
uskutočnenie dohodnutú cenu.

dokončené

práce

prevezme

a zaplatí

za

ich

4.5.

Dodržanie tennínu plnenia zo strany zhotovitefa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia
objednávateI'a dohodnutého
v tejto zmluve. Po dobu orneikania
objednávatera s poskytnutfm spolupôsobenia nie je zhotovitet v omeškani so splnen rm
jeho povinnosti
vyplývajúcich
z tejto zmluvy.
Po dobu, ktorú trvá OIlleikanie
objednávatefa s poskytnutfm spolupôsobenia sa predlži tennin dokončenia prác, pokiaf
začiatok aj koniec tohto omeškania zhotovitef oznámi objednávatefovi pisomne, a to do
5 dnr odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

av.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa čl. III tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 1811996 Z. z. o cenách
a vyhláikou
Ministerstva financii SR Č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteFom oceneným výkazom
výmerom
na jednotlivé
položky, pričom každá rozpočtová
položka sa uvádza
s presnosfou na dve desatinné miesta a ktorý tvori pn10hu Č. 1 k tejto zmluve.
5.2 Cena za zhotovenie celého diela podfa článku III. čini:
cena podfa predloženej ponuky úspešného uchádzača
obstarávani:
cena spolu bez DPH za VieIkY práce a dodávky:
hodnota DPH 20 %:
cena celkom vrátane DPH:
Slovom: (doplni uchádzač)
EUR s DPH Dvadsafiest1isfcdevafstoosemdesiatpät'

22 487,51 EUR
4497,51 EUR

26 985,08 EUR

eur osem eurocentov

Táto cena je konečná a nemenná.
5.3 V cene podla tohto článku bodu 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie,
prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na
zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov
zhotovitel'a, ďalej VieIkY správy, skúiky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k riadnemu
a včasnému zreaflZOVCU1iudiela.
5.4 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa
objednávatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budú sa považovaf za zahrnuté
v iných cenách.
5.5 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej
práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu.

5.6 Zmluvné strany sa dohod6, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba:
5.6.1 za vykonané naviacpráce, ktorých potreba vznikla počas uskutočnenia prác, ktoré
neboli obsiahnuté vo výkaze výmer a naviacpráce podI'a požiadavky objednávateI'a.
Naviacpráce budú VYŠPeCifikOÝané
v samostatnej zmluve a dOIOfené poIožkovitým
rozpočtom zhotovitera
PoIreba naviacprác
avizovaná zhotovitefom
a požiadavka
objednávatera na naviacpráce bude zapfsaná do staveblIého denníka a odsúhfasená
stavebným dozorom. ZhOtOViteI'je povinný oznámit objednávateI'ovi potrebu naviacprác
a výšku požadovaného zvýšenia ZmIUVr1ejceny bez ZbYlOäJéhO odkladu. V pripade, že
zhotovitef vykoná naviacpráce bez odsúhlasenia objednávateI'a, ObjednáVateI' ich nebude
akceptovaf. V prfpade vykonávania naviacpnic môže zhotovitel' pristúpif iba v tom
prfpade, ak požiadavka na takéto naviacpráce s ich finančným dopadom bude schválená

zastupiteľstvom objednávateľa a následne po podpísaní dohody o ich realizácii
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviac
práce bez odsúhlasenia zriaďovateľa, objednávateľ ich nebude akceptovať.
5.6.2 v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.
5.7 Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:
a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať
jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,
b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu,
podľa smerných cien platných pre príslušné časové obdobie r. 2012
5.8 Vykonávanie všetkých naviacprác s ich finančným ohodnotením v zmysle článku V. bod
5.7 oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom
v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní
zmluvy na naviacpráce zmluvnými stranami.
5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom
a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do
rozpočtu.

ČI. VI.
Platobné podmienky
6.1. Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a odošle v troch vyhotoveniach objednávateľovi na základe zisťovacieho
protokolu o skutočne realizovaných prácach a dodávkach potvrdeného objednávateľom
a stavebným dozorom.
6.2

Objednávateľ uhradí celkovú zmluvnú cenu podľa čl. V bod 5.2 tejto zmluvy. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na základe zápisu o odovzdaní
a prevzatí diela.

6.3 Prípadné naviacpráce budú osobitne fakturované a príslušná faktúra bude označená
zodpovedajúcim číslom písomného dodatku k tejto zmluve o uskutočnení prác.
Osobitná
faktúra za všetky vykonané naviacpráce bude vystavená až po odovzdaní
všetkých prác a podpísaní preberacieho protokolu a bude uhradená v lehote splatnosti
30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet,
uvedený v čl. l. tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.5 Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis
vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry budú (ak nevyplýva z platných právnych
predpisov inak) obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo,
číslo zmluvy,
čislo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie
predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Súčasťou osobitnej
faktúry za naviacpráce a konečnej faktúry musí byť aj preberaci protokol a zápisnica
o odstránení vád a nedorobkov vytknutých v preberacom protokole.
6.6 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované
právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávater vráti faktúru
zhotoviterovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre

účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy
z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Čl. VII.
Možnosf odmietnuf predmet zmluvy
7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu
nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela.
7.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého
charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej 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 určené dokumentáciou podľa tejto zmluvy
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Čl. VIII.
Zodpovednosf

za vady a záruka

8.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a výkazu
výmer a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené
v tejto zmluve.

8.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ
vytknúť už v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.

8.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4

Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania
a prevzatia prác.

8.5

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada
počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovaf od zhotoviteľa bezodplatné
odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne
odstrániť.

8.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného
odkladu, do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie
objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

ČI. IX.
Podmienky uskutočnenia prác

9.1

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť
práce vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje
náklady ana vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie
vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie
kedykoľvek informovať objednávateľa o priebehu vykonávaných prác.

9.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu
a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie,
v požadovaných kvalitatrvnych podmienkach, pri plnení predmetu tejto zmluvy bude
postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy (z. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov),
technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude $a riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilovať o zníženie
prašnosti a hlučnosti pri realizácií predmetu tejto zmluvy.

9.3

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na splnenie predmetu
zmluvy v termíne do 5 dní odo dňa písomnej výzvy na začatie stavebných prác.

9.4

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej
energie a úžitkovej vody.

9.5

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník v zmysle
stavebného zákona.

9.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním predmetu zmluvy písomne
vyzvať objednávateľa na jej prevzatie. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
v preberacom konaní sa spíše zápisnica

9.7

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov,
protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na
majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia
jeho pracovníci na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za
uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.

9.8

Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť
plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia
plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

9.9

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

ČI. X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny za
každý deň omeškania.
10.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác na prevzatom stavenisku má
objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00
EUR za každý deň omeškania so začatím prác.

10.3 Objednávateľ zaplati úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade
omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.
10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 200,00,- EUR za každý deň omeškania.
10.5Zaplatením
škody.

zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu

ČI. Xl.
Spolupráca

zhotovitefa

11.1 Za spolupôsobenie
objednávateľa
a zaplatenie ceny za dielo.

s objednávatefom

sa

označuje

odovzdanie

a prevzatie

diela

11.2 Styk objednávateľa a zhotoviteľa bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom
denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami, pričom sa vždy vyžaduje
písomná forma. Povinnosťou zhotoviteľ je kedykoľvek sprístupniť stavebný denník
objednávateľovi, prípadne jemu poverenému zástupcovi.
11.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa
budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, ako aj prípadné
zmeny vo funkcií stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.
11.4 Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho
viesť stavebný denník.

najneskôr pri odovzdaní staveniska,

11.5 Povinnosť viesť stavebný denník sa končí dňom potvrdenia
diela objednávateľom.

pričom ho poverí

o odovzdaní

a prevzatf

Čl. XII.
Odstúpenie

od zmluvy

12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo
úmyselne,
c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa
odovzdania staveniska.

Spoločné

ČI. XIII.
a záverečné

ustanovenia

13.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami
Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá
automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov.
odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami.
13.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch.
objednávateľ tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

z ktorých

po

podpísaní

obdrží

13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom
zmluve.

v tejto

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvných strán a účinnosť
deň nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
• Príloha Č. 1 - Nacenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok
13.7 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne
formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že
sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať
o rozhodnutie sporu príslušný všeobecný súd v SR v zmysle ustanovení Občianskeho
súdneho poriadku.
13.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu,
zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. nebola
podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej
obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Objednávat

r

JánGreU

'

riaditeľ
DIVADLA ANDREJA BAGARA

Zhotoviteľ
Roman Petrovič
konateľ

JKSO:

Oprava podložia nad ltúdiom
Svltoplukovo
nimestie 4, Nitra

Dátum: 18.9.20 12

Č

KCN

Popis

MJ

Množstvo
celkom

l

2

4

5

6

l.
2.
3.
4.
5.

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
ll.

800-1
13220
1201
13220
1209
15110
1901
15110
1211
17410
1102

35,00

7,42

1159,55
259,70

Pripiatok za Iepivosť hominy

m3

35,00

0,43

15,05

Zriadenie pah:nia stien s ponechanfm pažfn vo výkope do 4m

m2

35,00

19,09

668,15

Odstránenie paženia stien výkopov

m2

35,00

0,49

17,15

zásyp sypaninon

m3

35,00

5,70

199,50

v hor.3 do 100m3

B6nu1ic.
vaDÍe IroaItraIldf
Vybúranie jestvujúcej dlažby a betónového potcru hr. do 200 mm

801-1
OllR

vrdaov. POdlahY
Hlhkovä penelJácia podkladu - hIbkový základ LF, bc:t6n kontakt
'dodávka a montáž ,
Výstuž mazanfn z betónov zo zväraných sieti z drotov typu Km
15Oxl5Od6nnn
Mazanina z betónu PrOStéIJO
hr.nad 80 do 120mm

99801
2021
99928
1196
R

711

711R

13.

711R

14.

711R

15.

711R

16.

711R

17.
18.

711R
99871
1201

1624.05
1 120,63

m'

49,00

22,87

Vnútrostavenisková doprava do lO m

t

107,80

4,20

Detto, ale za taždýcb d"aBidl 5 m

t

107,80

0,47

50,66

mZ

]96,00

1,00

3999,23
196,00

t

0,653

1007,70

658,02

m3

19,60

85,77

1681,09

poter pieskovocementový na mazaninácb nad 40 do SOmmm

nŕ

]96,00

6,47

1268,12

Montáž blbkový základ LF potcru, pod dlažby z prírodného kameňa ,
dodávka a montáž'

m'

196,00

1,00

Presun hmôt

t

72,21

8,52

615,23

Priplatolr;za presun do 5000 m

t

107,80

1,55

167,09

Poplatok za skládku sute

t

107,80

7,36

793,40

Price a dodAvky PSV
12.

Cena
celkom
v EUR
8

m3

~Irice
lDbcnie rýb !.nad 600 do 2 000mm 2lIP8ŽI:IIÝCh

801-3
96504
2220
97908
2I1l
97908
2121

63136
2021
63131
3611
63245
1236
OllR

cena
jednotková
v EUR
7

Izolácie roti vode
Montáž prctesnenie dYIatáCieizolatnä päska DB 70, 240 mm TI. 4040 do
špeciälnej izolácie X-BondMS-A99,/že1ezobet..sta prie6:lial 'dodávka
a montáž izol
DB 70 a izo!. X -Bond ,
Montáž pidt:sueuie iZOIamOUpáskou DB 70, 240mm TI. 4040 kútov,
zapracovanie izolácie - tekutá profi tesniaca fOIia PD 1K , dodávka
a montáž izolač.
DB70a
fi tes.fólia PD IK!
MontAž ~nej
izolácie X-Bond MS A99, prelaytie dillllafných špár,
Iocha
, dodávka a montáž izol. X-Bond ,
Montáž páskou DB 70, 240mm TI. 4040 prekrytie CIiIatIäÝCIl špár
teIrutou dvojzložkovou izoláciou - tdrutá profi teasDiaca fólia PD
1K,spevnená plocha pod1ahypateru 'dodávka a montáž izolpésky DB 70
atekute·
fi
. ffiIiePD IK'
Montáž, pn:pojenia izolácie zvislej X- Bond MS A99 od dlažby pa
klezobet. stene
lia, dodávka a montáž izo!. X-Bond'
Montáž Ilko 7iIklad LF leni,
tCIrUté izolácie
presun hmôt

452,76

196,00

14129,02
4423

0,75

28,90

21,67

m

28,39

19,95

566,38

m

196,00

10,00

] 960,00

m

196,00

5,90

1 156,40

ro

35,00

10,00

350,00

m2

259,39
2,55

1,00
4313,84

259,39
110,00

%

19.
20.
21.

782
77250
1150R
782
782R

D1l1Žbvz orirodo~bo kamda
JepidJa
Montáž
dIažby"z kameňa hr.40 aSO mm do tcnkovrstevného
KWF61
Dodávka dlažby z kameňa 250x.50<lrmn hr. do 40mm
VytmelCllie škár dila1ač. trvale prumým tmelom soudaFlex + §cámwcl

m'

196,00

10,.38

9696,20
2034.48

nt

20S 80
119,700

33,71
1,64

6937,51
196,31

147,00
3.00

1,67
9413,79

245,49
282.41

bm

IJOVIlIZCC

22.
23.

782R
99877
2201

Dodávka !lkárovacia malta Exln:m FME 80
Presun hmôt pre lc.amenné dlažby

2f8U

b
%

N!te
Obrú:senie, odmastenie,
náter protikorózny vpustl, revlmej šacbty
základný + dvojnásobný
vrchný I nmner vpuste S00x5OOmm, rozmer
rcv'
330x330mmI

Celkom bez DPH v EUR:
DPH 20-;' v EUR:
Celkom spolu II DPH 20% v EUR:

22487,57
4497,51
26985.08

