OBEC KOZELNÍK
Obecný úrad, Kozelník 16, 966 15 Banská Belá

Kozelník 25. augusta 2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Kozelník ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v
súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu stavebných prác s
predmetom zákazky Modernizácia domu smútku v obci Kozelník.
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Jedná sa o zákazku, na ktorej realizáciu budú v prípade úspešnej žiadosti použité
finančné prostriedky z fondov EU(Výzva od MAS Zlatá cesta; opatrenie 7.4 Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v
rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD).
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kozelník
IČO: 00647667
DIČ: 2021107616
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Kozelník 16, pošta 966 15 Banská Belá
Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: Eva Petáková – starostka obce
Bankové spojenie: VUB
IBAN : SK 5902000000000013629422
E-mail: ocukozelnik@gmail.com
Telefóny:045/693 32 13; 0915 731 018
Webová stránka obce: https://www.kozelnik.sk/
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania
Mgr. Božena Bačíková
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
Telefón: 0903 525 023
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Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/
uchádzačmi bude prebiehať prednostne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej
adresy: bozena.bacikova@gmail.com
2. Názov predmetu zákazky:
Modernizácia domu smútku v obci Kozelník
Hlavné kódy CPV:
45000000-7 - Stavebné práce
45215000-7 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne
služby, krematóriá a verejné záchody
3. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na stavebné práce vrátane dodávky materiálu.
4. Predmet zákazky - stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obecnej budove domu smútku v obci
Kozelník. Budova sa nachádza v blízkosti miestneho cintorína. Stavebné práce
budú zrealizované v k.ú. Kozelník, parc. č. 298/3
Spoločná obhliadka miesta realizácie diela sa neorganizuje. Záujemcom bude
umožnené vykonať prehliadku miesta realizácie diela, ak požiadajú o sprístupnenie
objektu na prehliadku starostku obce Evu Petákovú, telefón: 0905 710 577. O
obhliadku môžu záujemcovia požiadať len v pracovných dňoch a v úradných
hodinách obecného úradu, v pracovných dňoch od 7:00 h do 12:00 h.
Práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie od Ladislava Ihrackého,
Trnavá Hora 107. Projektová dokumentácia , jej neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy
a je v prílohou č. 4 .
Rozsah prác a dodávok je určený výkazom výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy
(príloha č. 5)
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer
a v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky
na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa
identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov porovnateľných
výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby parametre
výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a
lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávateľ v
zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok
porovnateľný s tým, ktorý je uvedený vo výkaze výmer.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky:
30 530, 00 € bez DPH
6. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EU, v prípade pridelenia nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, poskytovateľ
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená miestnou akčnou skupinou Zlatá
cesta.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR.
Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto Výzve budú vyhodnotené
podľa výšky celkovej navrhnutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné
poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou
cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené v
zostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude
zaradená na posledné miesto.
8. Lehota realizácie diela:
Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 90 dní (po sebe
nasledujúcich) odo dňa odovzdania staveniska.
Predpokladaná realizácia je v r. 2021 (po pridelení nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020).
9. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:
- podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať
stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky; dokladom je výpis
z obchodného/živnostenského registra , čo si verejný obstarávateľ overil z verejne
dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym
záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky,
- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f)
ZoVO,
- predložená súťažná ponuka musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami.
Poznámka: Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že v zmluve o dielo, v článku X.
je ustanovená povinnosť zhotoviteľa počas doby plnenia zmluvy zriadiť jedno
pracovné miesto pre ľudí znevýhodnených na trhu práce (tzv. sociálny aspekt).

Strana 3 z 13

10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk:
Lehota na predloženie ponúk uplynie

9. septembra 2020 o 12:00 h.

Ponuky je potrebné doručiť (aj s ohľadom na situáciu súvisiacu so šíriacim sa
koronavírusom),
prednostne elektronicky (mailom) na e-mailové adresy:
bozena.bacikova@gmail.com; bozena@post.sk; prípadne poštou do podateľne
Obecného úradu v obci Kozelník do 9. 9. 2020 do 12:00 h. E - mailovú správu alebo
obal ponuky je potrebné označiť PONUKA pre Kozelník
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a
perom s nezmazateľným atramentom.
Predložená súťažná ponuka musí obsahovať:
a) List s identifikačnými údajmi uchádzača.
Poznámka: identifikačné údaje je potrebné uviesť v rozsahu: obchodný názov, sídlo
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo
bankového účtu, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo, príp. internetová
adresa.
b) Vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto
Výzvy - určenie celkovej ceny predmetu zákazky. (Prílohu č. 1 poskytujeme aj v
editovanom formáte.)
c) Vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto
Výzvy. (Prílohu č. 2 poskytujeme aj v editovanom formáte)
d) Podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).
Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača
oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri. (Prílohu č. 3 poskytujeme aj v editovanom formáte.)
e) Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer (podľa prílohy č. 4 Výzvy), so
zaokrúhlením na dve desatinné miesta - s použitím funkcie round, . (Prílohu č. 4
poskytujeme aj v editovanom formáte – v exceli.)
Poznámka: Ponukovú cenu za dielo požadujeme stanoviť komplexným ocenením
výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela.
Povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah výzvy, vrátane návrhu
zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu
zákazky. Uchádzačom navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia pokryť
všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného
obstarávania. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú
cenu a celkovú sumu, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným
číslom. Navrhovaná zmluvná cena za dielo musí byť stanovená ocenením
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predloženého výkazu výmer bezo zbytku, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, s dodržaním názvu položky a poradia podľa
poskytnutého výkazu výmer.
Cenová ponuka vrátane rozpočtu stavby, bude predmetom kontroly
poskytovateľa príspevku, ktorý môže požadovať bližšie vysvetlenie
jednotlivých položiek ponuky, najmä s ohľadom na platnú databázu
cenníkových cien.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a v jej prílohách. Nie je
prípustné rozdelenie zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
11. Otváranie ponúk:
- otváranie ponúk za prítomnosti uchádzačov sa neorganizuje (ponuky môžu byť
doručené elektronicky- e-mailovou poštou).
12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
- ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31. 12. 2020.
13. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží
najnižšiu ponukovú cenu o predloženie nasledovných dokladov v origináli:
- zmluvy o dielo na podpis,
- položkovitého rozpočtu, ktorý bude prílohou podpísanej zmluvy v tlačenej
podobe a v elektronickej podobe (vo formáte excel)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dohodnúť časový harmonogram prác pred
podpisom zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo
možné ich predvídať.

5 príloh
1. Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny
2. Čestné vyhlásenie uchádzača
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Projektová dokumentácia
5. Výkaz výmer

Eva Petáková
starostka obce
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PRÍLOHA č.1

Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny
Názov predmetu zákazky:
Modernizácia domu smútku v obci Kozelník
Obchodné meno a sídlo:
Vyberte správnu možnosť:
- som platiteľ DPH

- nie som platiteľ DPH

Číselné hodnoty návrhu ceny uveďte do tabuľky:

Ukazovateľ

Cena v €
bez DPH

DPH
v€

Cena celkom v €
(vrátane DPH)
neplatiteľ DPH uvádza
konečnú cenu

Celková cena
za predmet zákazky

Miesto a dátum :

odtlačok pečiatky
podpis štatutárneho zástupcu
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PRÍLOHA č.2

Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže
Uchádzač : ...............................................................................................................
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky s názvom
Modernizácia domu smútku v obci Kozelník, ktoré určil verejný obstarávateľ – Obec
Kozelník vo Výzve na predkladanie ponúk.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú
pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať
podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a
technologické postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú
určené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) - sme
oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky a podľa § 32
ods.1, písm. f) - nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA č.3

Zmluva o dielo
číslo: ............../2020
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kozelník
Sídlo: Obecný úrad, Kozelník 16, pošta 966 15 Banská Belá
zastúpený: Evou Petákovou – starostka obce
IČO: 00647667
DIČ: 2021107616
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK 5902000000000013629422
Telefóny: 045/693 32 13; 0915 731 018
E-mail: ocukozelnik@gmail.com
Oprávnené osoby na rokovanie:
- vo veciach technických: Eva Petáková, resp. poverená osoba starostkou obce
- vo veciach zmluvných: Eva Petáková – starostka obce
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
zastúpený :
IČO:
IČ DPH :
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný :
Telefón :
E-mail:
Oprávnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technických :
- vo veciach zmluvných :
II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa
vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe
Modernizácia domu smútku v obci Kozelník. Miesto plnenia je katastrálne územie
obce Kozelník; parc. č. 298/3 .
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo výzve na
predkladanie ponúk zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/
„POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie k.ú. Kozelník,
parc. č. od Ladislava Ihrackého, Trnavá Hora 107.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, vykonané podľa tejto zmluvy
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
1.
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III. Termín zhotovenia diela

1. Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať do 7 pracovných dní po písomnej
výzve objednávateľa.

2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v období od pridelenia
finančných prostriedkov do 31.12. 2021.

3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 90 dní od začatia prác. Ak predmet
4.

5.
6.

7.

8.

plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II.tejto
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo
považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ
určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu
omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.
Lehota uvedená v bode 2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:
- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/
spôsobené konaním zhotoviteľa.
Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke
trvania okolnosti podľa bodu 6.
IV. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích
podmienok, určených STN, pri dodržaní bežných technologických postupov
a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej
triede vo výške:
Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :
Cena diela spolu s DPH:
Slovom:
2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená položkovitým
rozpočtom.
V. Fakturácia a platenie

1. Ak budú zo strany objednávateľa požadované menej práce a dodávky oproti zmluve, tieto
2.
3.

4.
5.

budú odpočítané z ceny diela na základe položiek podľa cenovej ponuky predloženej
zhotoviteľom.
Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní.
Fakturácia sa uskutoční jedenkrát mesačne po ukončení prác a dodávok na základe
súpisu vykonaných prác a dodávok
potvrdených objednávateľom podľa cenovej
kalkulácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou
na fakturované vykonané práce.
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením
faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác
a dodávok.
Po ukončení diela v deň odovzdávacieho a preberacieho konania zhotoviteľ predloží
konečnú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných
prác.
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6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného
dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito
údajmi:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- názov a cenu diela
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto výkonu prác
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 4 tohto článku, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej)
faktúry.
8. Faktúra musí byť vystavená a doručená objednávateľovi v dvoch origináloch.

VI. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zodpovedným zástupcom zhotoviteľa pre realizáciu diela je …………………….
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
3. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa
technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní
predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich
pracovníkov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v súlade s platnými
normami.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s §46 pís. d zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru
Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo
kontroly.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávateľskými prácami kedykoľvek, a to oprávnenými osobami v zmysle
všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
VII. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme ukončené dielo písomnou formou a to
zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú sumu v
dohodnutom termíne.
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VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá
zhotoviteľ iba vtedy, ak neboli spôsobené zlým užívaním diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a
ten na ich použití trval.
4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 60, slovom šesťdesiat
mesiacov Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pokiaľ
objednávateľ bezdôvodne oddiali prevzatie diela po vyzvaní zhotoviteľom - záručná
doba sa adekvátne skráti.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu prevedených prác a dodaného materiálu v
prípadoch:
- ak zariadenie poškodí objednávateľ alebo tretia osoba,
- ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním alebo nepovolenou
manipuláciou.
6. Prípadné reklamácie objednávateľ uplatní písomnou formou na adresu zhotoviteľa,
bez zbytočných odkladov, po zistení nedostatkov, alebo poruchy - s popisom závady,
poprípade uvedie ako sa prejavuje závada.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásenú závadu začať odstraňovať do 24 hodín od prijatia
písomnej reklamácie a závadu odstrániť čo v najkratšom čase. V prípade, že závadu
nemôže z technických príčin odstrániť do 24 hodín, upozorní objednávateľa na dôvod
a určí najkratší možný termín odstránenia závady.
8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je
povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže
prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu
užívaniu.
9. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí,
ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ
výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 –
562 Obchodného zákonníka.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim
užívateľom diela v dohodnutých lehotách.
12. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
IX. Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác
1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace
s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii diela, okrem
prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky
ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky
vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác,
súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať
a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
Strana 11 z 13

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti
s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.
X. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v
mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce,
dočasné vyrovnávacie opatrenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, v prípade
prijímania nových zamestnancov, uprednostní a zamestná podľa zákona 311/2001
Z.z. (Zákonník práce) minimálne jednu nezamestnanú osobu s dôrazom na dlhodobo
nezamestnané osoby, príp. vytvorí pracovnú príležitosť pre starších pracovníkov
alebo pre osoby zo znevýhodnených skupín (napríklad etnické menšiny, náboženské
menšiny, osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním atď.); osoby so zdravotným
postihnutím.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej,
podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým
prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V
oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez
splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Odkladacia podmienka: Realizácia diela je podmienená pridelením finančných
prostriedkov a schválením procesu zadávania zákazky Poskytovateľom NFP.
V prípade, ak nebude schválená žiadosť objednávateľa o nenávratné finančné
prostriedky, prípadne nebude schválená táto zmluva v rámci kontroly verejného
obstarávania, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé z nich je
originálom, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ 1
vyhotovenie.
4. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo
zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je jedna príloha:
Položkovitý rozpočet z cenovej ponuky zhotoviteľa
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej
obsahom ju podpisujú.
Kozelník

septembra 2020

Miesto DD. septembra 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

........................................................
Eva Petáková
starostka obce
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PRÍLOHA č. 5

VÝKAZ VÝMER

Odberateľ: Obec Kozelník

Spracoval: Beáta Ivaničová

V module

Projektant: Ladislav Ihracký

JKSO :

Rozpoče

Dodávateľ:

Dátum: 09.06.2020

Čerpanie
VK

Stavba : Modernizácia domu smútku - Kozelník

VF

Objekt : pred úpravou

N

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ivaničová-PADMA
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Spolu

DPH
%

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 272 132311101

Hĺbenie rýh a pätiek šírka do 60 cm v hornine 4 ručne

11,000 m3

0,00

0,00

20

2 272 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4

11,000 m3

0,00

0,00

20

3 272 174101101

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu

11,000 m3

0,00

0,00

20

0,00

###

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

0,00

2 - ZÁKLADY
4 011 271511121

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.032 mm

1,000 m3

0,00

0,00

20

5 011 274313611

Základové pásy a pätky z betónu prostého tr. C16/20

9,700 m3

0,00

0,00

20

"základy" 7,5+"pätky" 2,2 = 9,700

a

6 011 274351217

Debnenie základových pásov a pätiek drevené tradičné, zhotovenie

25,600 m2

0,00

0,00

20

7 011 274351218

Debnenie základových pásov a pätiek drevené tradičné,
odstránenie

25,600 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

2 - ZÁKLADY spolu:

0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
8 011 311272202

Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou
C16/20

1,300 m3

0,00

0,00

20

9 011 311272312

Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm

6,100 m3

0,00

0,00

20

10 011 311361821

Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)

0,052 t

0,00

0,00

20

11 011 317161112

Preklady keramické 120/65/1250 mm

9,000 kus

0,00

0,00

20

12 011 342272336

Priečky porobet hr.100mm

8,500 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
13 011 417321515

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30

0,800 m3

0,00

0,00

20

14 011 417351115

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie

5,900 m2

0,00

0,00

20

15 011 417351116

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie

5,900 m2

0,00

0,00

20

16 011 417361821

Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)

0,120 t

0,00

0,00

20

17 011 430321313

Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20

2,000 m3

0,00

0,00

20

18 011 430362021

Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI

0,035 t

0,00

0,00

20

19 011 434351141

Debnenie stupňov priamočiarych a bočných stien zhotovenie

5,000 m2

0,00

0,00

20

20 011 434351142

Debnenie stupňov priamočiarych a bočných stien odstránenie

5,000 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

0,00

20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
21 014 612425921

Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná
hladká (oprava po výmene výplne otvorov)

12,000 m2

0,00
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ivaničová-PADMA
Por.
číslo

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

cen.
22 011 612465115

výkaz-výmer
Príprava podkl. pod omietky vnút.stien, zvýš.priľna. náteru

23 011 612465141

Stierka vnút stien vyrovnávacia strojne, ručne nanášaná hr.3mm
(rozvodňa, sklad, kancelária)

24 011 612481118

Množstvo

Merná

výmera
jednotka
64,100 m2

Jednotková

Spolu

DPH

cena
0,00

0,00

%
20

64,100 m2

0,00

0,00

20

Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu

64,100 m2

0,00

0,00

20

25 011 622466115

Príprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti

52,600 m2

0,00

0,00

20

26 011 622466141

Stierka vonk. stien vyrovnávacia ,strojne, ručne nanášaná hr.3 mm
(prístavba)

52,600 m2

0,00

0,00

20

27 011 622481118

Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu

52,600 m2

0,00

0,00

20

28 011 622991360

Náter vonkajších omietok Silikátová farba 2x a 1x penetrácia

158,600 m2

0,00

0,00

20

"prístavba" 52,6+"pôv obj" 106 = 158,600

a

29 011 625981132

Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm
(vence)

2,900 m2

0,00

0,00

20

30 011 631313611

Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm

2,333 m3

0,00

0,00

20

"P1" 7,83*0,1 = 0,783

a

"P4" 15,5*0,1 = 1,550

a

31 011 631319153

Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny min tr. C8/10 ocel. hlad. hr.
do 12 cm

2,333 m3

0,00

0,00

20

32 011 631319173

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12
cm

2,333 m3

0,00

0,00

20

33 011 631351101

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie

8,000 m2

0,00

0,00

20

8,000 m2

0,00

0,00

20

11,460 m2

0,00

0,00

20

1,755 m3

0,00

0,00

20

"P1" 2+"P4" 6 = 8,000
34 011 631351102

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie

35 011 631362162

Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6
mm, oko 15 cm (P1)

36 011 631571001

Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho

a

"P2" 35,1*0,05 = 1,755
37 011 631571003

Násyp zo štrkopiesku 0-63 spevňujúceho

a
9,143 m3

0,00

0,00

20

"P1" 5,73*0,1 = 0,573

a

"P2" 35,1*(0,1+0,1) = 7,020

a

"P4" 15,5*0,1 = 1,550
38 011 632421100

Náter penetračný pred samonivelizačným poterom (P1+P3)

39 011 632450132

Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých
zmesí hr. 30 mm (P1)

40 011 632476110

Samonivelizačná podl. hmota stierka 20 MPa na vnútorné, hr. 5-10
mm (P3)

41 011 632477005

Nivelačná stierka podlahová hrúbky 1-3mm (P1)

42 011 632921913
43 011 637311121
44 011 648991113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm

a
52,260 m2

0,00

0,00

20

5,730 m2

0,00

0,00

20

46,530 m2

0,00

0,00

20

5,730 m2

0,00

0,00

20

Dlažba z betónových dlaždíc hr. 6 cm do piesku (P2)

35,100 m2

0,00

0,00

20

Chodník z betónových obrubníkov ležatých do lôžka z betónu (P2)

15,100 m

0,00

0,00

20

5,420 m

0,00

0,00

20

20

0,6+(0,9+1,51)*2 = 5,420

a

45 MAT 6119A0202

Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm

5,420 m

0,00

0,00

46 MAT 6119A0206

Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)

5,000 kus

0,00

0,00

20

0,00

###

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

0,00

94 - Lešenie a stavebné výťahy
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ivaničová-PADMA
Por.
číslo

Kód

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

cen.
47 003 941211111

výkaz-výmer
Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/
m2 š do 0,9 m v do 10 m

výmera
jednotka
45,000 m2

48 003 941211211

Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25
m za prvý a ZKD deň použitia

49 003 941211811

Jednotková

Spolu

DPH

0,00

0,00

%
20

900,000 m2

0,00

0,00

20

Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

45,000 m2

0,00

0,00

20

50 003 941955002

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m

41,000 m2

0,00

0,00

20

51 003 944944102

Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti

45,000 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

0,00

20

0,00

###

94 - Lešenie a stavebné výťahy spolu:

cena

0,00

95 - Rôzne dok.práce a práce na poz
52 011 952901111

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do
4m
95 - Rôzne dok.práce a práce na poz spolu:

52,260 m2

0,00

0,00

96 - Búranie konstrukcií
53 013 968062354

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1
m2+parapet

2,000 m2

0,00

0,00

20

54 013 968062356

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4
m2+parapet

4,500 m2

0,00

0,00

20

55 013 968062455

Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2

1,800 m2

0,00

0,00

20

56 013 968062456

Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2

6,400 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

96 - Búranie konstrukcií spolu:

0,00

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p
57 013 973031325

Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm (krov)

58 013 979081111

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

59 013 979081121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

60 013 979082111
61 013 979131409

8,000 kus

0,00

0,00

20

1,282 t

0,00

0,00

20

12,820 t

0,00

0,00

20

Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

1,282 t

0,00

0,00

20

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad

1,282 t

0,00

0,00

20

97 - Prerážanie otvorov a ost.búr.p spolu:

0,00

0,00

###

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

0,000

0,00

###

PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
62 711 711111001

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt.
penetr. (P1)

7,830 m2

0,00

0,00

20

63 711 711112001

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt.
penetr. (P1)

3,850 m2

0,00

0,00

20

64 MAT 6282B0753

Náter penetračný / 9kg

0,700 kus

0,00

0,00

20

65 711 711141559

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.

7,830 m2

0,00

0,00

20

66 711 711142559

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá

3,850 m2

0,00

0,00

20

67 MAT 628322810

Pás ťažký asfaltový

13,630 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

0,00

713 - Izolácie tepelné
68 713 713111121

Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom
(kancelária)

13,000 m2

0,00

0,00

20

69 MAT 631411750
70 MAT 631411780

Doska z min vlny hr. 10 cm

6,630 m2

0,00

0,00

20

Doska z min vlny hr. 15 cm

6,630 m2

0,00

0,00

20

71 713 713121111

Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie (P1)

5,730 m2

0,00

0,00

20
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ivaničová-PADMA
Por.
číslo

Kód

Kód položky

cen.
72 MAT 2831B0304

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Polystyrén extrudovaný hr.50 mm

Množstvo
výmera

713 - Izolácie tepelné spolu:

Merná

jednotka
6,017 m2

Jednotková

Spolu

DPH

cena
0,00

0,00

0,00

%
20

0,00

###

762 - Konštrukcie tesárske
73 762 762083210

Hobľovanie reziva na stavbe*

84,000 m2

0,00

0,00

20

74 762 762311103

Montáž kotevných želiez

12,000 kus

0,00

0,00

20

75 MAT 553000030

Oceľ konštr - kotviace prvky pomúrnice*

6,000 kus

0,00

0,00

20

76 MAT 553000040

Oceľ konštr - kotviace prvky stĺpov (papuče)*

6,000 kus

0,00

0,00

20

77 762 762332110

Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2

53,000 m

0,00

0,00

20

"8/15" 23+"15/2,5" 30 = 53,000

a

78 762 762332120

Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2
(8/16)

72,400 m

0,00

0,00

20

79 762 762332130

Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2

44,500 m

0,00

0,00

20

2,640 m3

0,00

0,00

20

70,000 m2

0,00

0,00

20

"15/15" 25,3+"15/18" 19,2 = 44,500

a

80 MAT 605152820

Hranol SM 1 impregnovaný

81 762 762342203

Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez.
otvor. do 0,25 m2

82 MAT 605171050

Lata SM 1 dl. 400-500cm impregnovaná

0,610 m3

0,00

0,00

20

83 762 762395000

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

3,250 m3

0,00

0,00

20

84 762 998762202

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

0,000 %

0,00

0,00

20

0,00

###

0,00

20

0,00

###

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby
85 763 763133120

Podhľady sadr zavesený oceľ profil dosky RB hr. 12,5 mm
(kancelária)
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

5,800 m2

0,00

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske
86 764 764311205

Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 670 mm, do 30° (alt.
Retro plus)

70,000 m2

0,00

0,00

20

87 764 764331240
88 764 764352203

Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400 (K4)

3,500 m

0,00

0,00

20

Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- (K1)

7,000 m

0,00

0,00

20

89 764 764391220
90 764 764393220

Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330 (K3)

16,500 m

0,00

0,00

20

Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 330 (K5)

3,500 m

0,00

0,00

20

91 764 764410340

Klamp. AL lakoplast oplechovanie parapetov rš 250

5,600 m

0,00

0,00

20

92 764 764410850

Klamp. demont. parapetov rš 330

5,600 m

0,00

0,00

20

93 764 764421230

Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 200 (K2)

7,000 m

0,00

0,00

20

0,00

###

20

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

0,00

765 - Krytiny tvrdé
94 765 765901131

Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou

95 765 765901238

Zakr šikm striech parotesnou zábranou N Al 170
765 - Krytiny tvrdé spolu:

70,000 m2

0,00

0,00

5,800 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

20

0,00

766 - Konštrukcie stolárske
96 766 766421213

Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva

51,000 m2

0,00

0,00

97 MAT 611917290

Obloženie palubové smrekovec hr. 15mm

56,100 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

0,00

20

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
98 767 767161100

M+D kov zábradlia rovného v 1,0m terasy a schodov vr. kotvenia a
náteru*

10,500 m

0,00
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Ivaničová-PADMA
Por.
číslo

Kód

Kód položky

cen.
99 767 767631510

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Montáž okien a dverí plastových - imitácia dreva von/biela vnút

Množstvo

Merná

výmera
jednotka
58,360 m

Jednotková

Spolu

DPH

cena
0,00

0,00

"okná" 0,56*4+0,86*4*2+(1,47+1,43)*2*2 = 20,720

%
20
a

"dvere" (1,56+2)*2*2+(1+2)*2+(0,9+2)*2*3 = 37,640

a

100 MAT 6113A0801

Dvere plast vchod 1-krídlové 90x200+zárubeň

3,000 kus

0,00

0,00

20

101 MAT 6113A0802

Dvere plast vchod 1-krídlové 100x200+zárubeň

1,000 kus

0,00

0,00

20

102 MAT 6113A0848

Dvere plast vchod 2/3 zaskl, 2-krídlové 156x200+zárubeň

2,000 kus

0,00

0,00

20

103 MAT 6114B1630

Okno plast.1-krídlové OS -výš.56, šír.56 cm

1,000 kus

0,00

0,00

20

104 MAT 6114B1717

Okno plast.1-krídlové OS -výš.86, šír.86 cm

2,000 kus

0,00

0,00

20

105 MAT 6114B1890

Okno plast.2-krídlové OS -výš.147, šír.143 cm

2,000 kus

0,00

0,00

20

0,00

###

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc keramických
106 771 771271102

Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. do flex lepidla vr. škárovania

13,800 m2

0,00

0,00

20

"P3" 7,8+"terasa" 6 = 13,800

a

107 771 771271811

Demontáž obkladov stupníc z dlaždic keramických kladených do
malty š do 250 mm (P3)

30,600 m

0,00

0,00

20

108 771 771474111

Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 6,5cm

47,300 m

0,00

0,00

20

"P1" 9+"P3" 38,3 = 47,300
109 771 771571110

a

Montáž podláh z dlaždíc keram. do flex lepidla vr. škárovania

52,260 m2

0,00

0,00

20

72,600 m2

0,00

0,00

20

0,00

###

0,00

20

0,00

###

"P1" 5,73+"P3" 46,53 = 52,260
110 MAT 597637251

a

Dlažba keram protišmyk, mrazuvzdorná - výber investor
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

0,00

776 - Podlahy povlakové
111 775 776511810

Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky vr. líšt
776 - Podlahy povlakové spolu:

47,800 m2

0,00

0,00

783 - Nátery
112 783 783726200

Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie
(hobľ časti+obklad)

113 783 783895020

Nátery vnút. omiet. dvojnásobné umývateľné+penetr náter

135,000 m2

0,00

0,00

20

76,100 m2

0,00

0,00

20

783 - Nátery spolu:

0,00

0,00

###

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,000

0,00

###

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
114 921 210010000

M+D Elektroinštalácie - viď prílohu*

Za rozpočet celkom

0,00

20

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

1,000 kpl
0,00

0,00

0,00

###

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

0,00

0,00

###

0,00

0,00

###
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Objekt: 620 - Modernizácia - Dom smútku

Objekt:
Miesto:
Stavba:

Stavba: 620 - Modernizácia - Dom smútku

620 - Modernizácia - Dom smútku
Kozelník
620 - Modernizácia - Dom smútku
Dátum založenia:

Rozpočet

9.6.2020

Spracoval:
Objednávateľ:
Dodávateľ:

Obec Kozelník

Projektant:
Č. p. Kód

Popis

MJ

Množstvo

921

Elektromontáže

13

210010301

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

ks

5,000

14

3410300438

Krabica univerzálna KPM 64 KA

ks

5,000

11

210010321

Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia,
ks
kruhová

6,000

12

3450907510

Krabica KU 68-1903

ks

6,000

210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do
ks
2.5 mm2

6,000

20

210100251

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 ks
mm2

2,000

7

210110041

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový radenie 1

ks

3,000

8

3450230700

Spínač NDS1-1106 H č. 1

ks

3,000

9

210111011

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A
ks
250 V 2P + Z

2,000

10

3450317700

Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá

ks

2,000

23

210120401

Istič vzduchový jednopólový do 63 A

ks

1,000

24

3580760010

Istič LPN-10B-1

ks

1,000

21

210120410

Prúdové chrániče dvojpólové 16A

ks

1,000

22

3580760351

Prúdový chránič OFI-16-2-010AC

ks

1,000

15

210201005

Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného
interierového so žiarovkou

ks

3,000

16

3486301240

Interiérové svietidlo žiarivkové 1x26W, IP40, EVG, D=290mm

ks

3,000

17

210800009

Vodič medený uložený pevne CY 450/750 V 4mm2, čierny

m

2,000

18

3410350185

CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, čierny

m

2,000

26

210800009

Vodič medený uložený pevne CY 450/750 V 4mm2, modrý

m

1,000

27

3410350185

CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, modry

m

1,000

1

210800146

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5

m

16,000

2

3410350085

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m

16,000

3

210800146

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3Ox1,5

m

5,000

4

3410350085

CYKY 3Ox1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m

5,000

5

210800147

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5

m

12,000

6

3410350086

CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

m

12,000

25

0000000000

Úprava rozvodne

hod

2,000

28

0000000000

Sekacie práce

ks

1,000

29

0000000000

OPaS

ks

1,000

30

0000000000

VRN a doprava 6%

ks

1,000

31

0000000000

Pomocný materiál 2%

ks

1,000

19

J. materiál
(€)

J. montáž
(€)

J. cena
(€)

Materiál celkom
(€)

Montáž celkom
(€)

Cena celkom
(€)

Materiál celkom
(€)

Montáž celkom
(€)

Celkom bez DPH
(€)

Celkom

Dátum tlače: 24.08.2020

Spracované pomocou programu SMART plus od spoločnosti KROS a.s.
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