
Obec Malý Horeš

Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

Verejný obstarávateľ:

Názov : Obec Malý Horeš

Sídlo : Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

Štatutárny zástupca : Csaba Furik, starosta obce 

IČO : 00331724

DIČ : 2020 073 0481

IČ DPH: neplatca DPH

Kontaktná osoba : Ing. Vojtech Štromp

E-mail: vstromp@chello.sk

ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „ZVO) Vás žiada o
predloženie  cenovej  ponuky v  zmysle  § 117 ZVO na predmet  zákazky,  ktorým je  výber
zhotoviteľa stavebných prác s názvom:

„Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši“,

ktorý  sa  zrealizuje  v rámci  projektu  s názvom:  InfoCykloCentrum  Malý  Horeš
z rozpočtových prostriedkov Košického samosprávneho kraja, ako podpora cestovného
ruchu, v rámci Programu TERRA INCOGNITA.

1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom  zákazky  je  rekonštrukcia  a dobudovanie  priestorov  pre  vytvorenie
InfoCykloCentra – komplexná nabíjacia stanica pre e-Bike. Budova sa nachádza pri amfiteátri
v areáli historických vínnych pivníc v Malom Horeši. V rámci rekonštrukcií starej budovy pri
amfiteátri  budú  zrealizované  dispozičné  zmeny  stavby,  dodávka  a montáž  zdravotechniky
(sanity) a elektroinštalačných prác (rozvodov elektriky). (pozri: Prílohy: PD stavby a výkaz
výmer stavby).

2. Druh zákazky 

Stavebné práce

3. Spoločný slovník obstarávania:

45000000-7 | Stavebné práce 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:

16 668,- € bez DPH

5. Lehota a spôsob predloženia ponuky
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Cenovú ponuku (vo formáte PDF podpísanú opečiatkovanú), doručte v lehote najneskôr do
16.08.2021 do 14,00 hod. elektronicky na adresu osoby poverenej na vykonanie prieskumu
trhu:  vstromp@chello.sk .  Do  predmetu  správy  uviesť:  „Prieskum  trhu“  –  „Rozvoj
turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom“

6. Spôsob určenia ceny: 

a) Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon  NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
b) Každý uchádzač  je  povinný vypracovať a predložiť  Kontrolný rozpočet  na základe
výkazu výmer a projektovej dokumentácie stavby. V kontrolnom rozpočte uviesť pre každú
požadovanú  položku  jednotkovú  cenu.  Celková  cena  je  daná  súčinom  jednotkovej  ceny
a množstva uvedeného v zozname položiek. Položky uvedené v zozname položiek, pre ktoré
uchádzač  neuvedie  jednotkovú  cenu,  budú  považované  za  už  zahrnuté  v cenách  iných
položiek.  Uchádzač  predloží  podpísaný  a opečiatkovaný  Kontrolný  rozpočet  ako  prílohu
cenovej ponuky.  Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie,
stavebné  práce,  služby,  atď.,  ktoré  sú  podľa  zadávacej  dokumentácie  (tejto  výzvy  a PD
stavby),  technicko-kvalitatívnych  podmienok,  technických  a legislatívnych  noriem
nevyhnutné na zhotovenie diela.
c) Ceny za jednotlivé časti prác budú tvorené rozpočtom, ktorý bude predstavovať súčty
všetkých medzisúčtov súčinov jednotkových cien a požadovaného množstva.
d) Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhu zmluvy musí byť totožná s cenou
v ponuke (príloha č.2)
e) Prijaté  jednotkové  ceny  sú  záväzné,  stanovené  v súlade  s ponukou  zhotoviteľa  do
prieskumu trhu. 
f) Zhotoviteľ  bude akceptovať  zníženie  celkovej  ceny aj  v prípade,  že časť predmetu
zákazky sa na podnet objednávateľa nebude realizovať. 
g) Technické  špecifikácie  v predloženej  Projektovej  dokumentácie,  ktoré  odkazujú  na
konkrétneho výrobcu, resp. konkrétny výrobok, môže uchádzač nahradiť inými technickými
špecifikáciami  za  podmienky  dodržania  porovnateľných  kvalitatívnych  parametrov,  ktoré
budú odsúhlasené spracovateľom  projektovej dokumentácie stavby.

Osloveným subjektom (záujemcom )  sa  odporúča vykonať  obhliadku miesta,  aby si  sami
overili rozsah požadovaných prác. Obhliadka je umožnená  v pracovných dňoch od 13,00 do
15,00  hod.  po  predchádzajúcej  dohode  s  p.  Csabom  Furikom,  starostom  obce:  +421907
349 797.

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania,  v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania. 

8. Podmienky účasti 

a) Uchádzač̌ musí́ spĺňať̌ podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.  1  písm.  e)  zákona  o  verejnom  obstarávaní́,  t.j  uchádzač  je  oprávnený  poskytovať
stavebné práce, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.

b) Uchádzač musí spĺňať podmienky  účasti  týkajúcej sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  republike  alebo v štáte  sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so
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zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý  vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §
183 zákona o VO. Túto  skutočnosť  si  overí  verejný  obstarávateľ  sám na  webovom sídle
Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

c) Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní t.j  , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní)
– túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma počas celého procesu verejného obstarávania.

9.  Otváranie ponúk 

Ponuky  budú  otvárané  a  hodnotené  dňa  17.08.2021  o 10.00 hodine  na  adrese  verejného
1obstarávateľa. Otváranie ponúk je neverejné

10. Obsah ponuky:

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

a) Doklad o oprávnení podnikať na predmet zákazky (kópia),

b) Identifikačné údaje uchádzača (vyplnená príloha č.1),

c) Cenová ponuka uchádzača (vyplnená príloha č.2),

d) Kontrolný rozpočet stavby 

11. Lehota viazaností ponúk

Lehota viazanosti ponúk  do 31.12.2021

12. Financovanie predmetu zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z  Programu spolupráce INTERREG V.-A – Slovenská
republika- Maďarsko 2014-2020 a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

13. Ďalšie podmienky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky
účasti, alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk. 
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup: 
• ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 
• nebola predložená ani jedna ponuka, 
• ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám, 
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
Každému  uchádzačovi,  ktorého  ponuka  bola  vyhodnocovaná,  bude  bezodkladne  po
vyhodnotení  ponúk  doručené  (e-mailom)  oznámenie  o úspešnosti  alebo  neúspešnosti  jeho
ponuky.
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia,
verejný  obstarávateľ  má  právo  uzavrieť  príslušnú  zmluvu  s  uchádzačom,  ktorý  v  súťaži
skončil ako ďalší v poradí.
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Prílohy:

1. Identifikácia uchádzača

2. Cenová ponuka

3. Výkaz výmer 

4. Projektová dokumentácia stavby

5. Návrh zmluvy o dielo

Malý Horeš, 06.08.2021

Csaba Furik
                                                                                    starosta obce Malý Horeš
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Obec Malý Horeš

Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš

Príloha č.1

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH: 

Telefón: 

E-mail: 

Miesto a dátum: 

.........................................................
Podpis, pečiatka
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Obec Malý Horeš

Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš

Príloha č.2

Cenová ponuka – predpokladaná hodnota zákazky

Predmet zákazky Cena bez DPH
v €

Cena
s DPH

v €
„Rozvoj  turistickej  infraštruktúry  areálu
historických vínnych pivníc v Malom“

Platca DPH: ANO-NIE
(Uchádzač zakrúžkuje zodpovedajúcu možnosť podľa toho či je, alebo nie je platcom DPH)

Čestne vyhlasujem, že súhlasím s návrhom Zmluvy o dielo tejto výzvy.

V ........................................., dňa ................................................ 

--------------------------------------------------
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Obec Malý Hore

Hlavná 341/58, 076 52 Veľký Horeš
Príloha č.5

Z M L U V A   O   D I E L O

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov)

medzi 

zmluvnými stranami

Objednávateľom :

Názov:
Právna forma:
Adresa sídla:             
Korešpondenčná adresa:  
zastúpený:                          
IČO:
DIČ:                                    
Bankové spojenie: 
BIC:
IBAN:
Telefonický a emailový kontakt:
(ďalej len „objednávateľ“)                                                       

a

Zhotoviteľom: 

Názov:
Adresa sídla:
zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH:                                 
DIČ:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN: 
Telefonický a emailový kontakt: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany)

Preambula



1. Východiskom  pre  uzavretie  tejto  zmluvy  je  ponuka  zhotoviteľa  zo
dňa  ................................................. predložená v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavebných prác s názvom „Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych
pivníc v Malom“. 

Čl. I.
Predmet zmluvy

1.1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  pre  objednávateľa  na  svoje  náklady  a na  svoje
nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo – realizácia stavby: Rozvoj turistickej infraštruktúry
areálu  historických  vínnych  pivníc  v  Malom“ (ďalej  len  „dielo“)  v  súlade  s
podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa podľa, ktoré predložil objednávateľovi
v rámci svojej ponuky v rámci prieskumu trhu.

Čl. II.
Rozsah realizácie diela

2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:
2.1.1.Realizácia  stavebných  prác,  montážnych  prác,  dodávok  stavebných  materiálov

a technických zariadení v rozsahu podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a
rozpočtu stavby.

2.2. Podkladmi  objednávateľa  sú  zmluvné,  technické,  obchodné,  kvalitatívne,  finančné  a
platobné podmienky, orientačný výkaz výmer a projektová dokumentácia stavby, ktorú
zhotoviteľ obdržal v rámci prieskumu trhu na predmet zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a
technologických postupov za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že
sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela,
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela
potrebné  a zaväzuje  sa  zabezpečiť  zhotovenie  diela  vlastnými  kapacitami
a prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Čl. III.
Kvalita diela

3.1 Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s požiadavkami objednávateľa, prípadne
s jeho písomne dohodnutými zmenami,  slovenskými technickými normami a nesmie
mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
3.1.1.Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer

predloženého  objednávateľom a  ocenením všetkých  prác  a  dodávok  v  ponuke
zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.



3.1.2.Slovenskými a európskymi technickými normami.
3.1.3.Ustanoveniami tejto zmluvy.
3.1.4.Súťažnými  podkladmi  a  podmienkami  objednávateľa  a  predloženou  ponukou  

zhotoviteľa v rámci prieskumu trhu.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie
realizácie diela v rámci rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby

3.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  hodnoverným spôsobom preukázať  objednávateľovi  potrebné
vlastnosti  výrobkov  a  zhotovovaných  konštrukcií  pre  stavbu  pred  ich  použitím  v
rozsahu podľa zákona  č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o
posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.
z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. IV.
Cena diela

4.1 Cena  za  realizáciu  diela  v  rozsahu  podľa  čl.  II  bod  2.1  je  zmluvnými  stranami
dojednaná dohodou zmluvných  strán  podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996
Z. z ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena za dielo  celkom predstavuje:

a) cena celkom  bez DPH           ... ,- EUR
b) DPH 20 %                                                                                      ,-EUR  

Cena celkom s DPH         EUR

slovom:  ............................................................................. EUR

4.2 Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky,
odsúhlasené objednávateľom, v súlade s čl.  VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú
uvádzané s  DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy.  V prípade prijatia  zákonných
zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena.

4.3 V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa
súvisiace s realizáciou diela.

Čl. V.
Čas a miesto realizácie diela

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia:



5.1.1.Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a
zariadení v rozsahu podľa čl. II. v lehote do 30.09.2021.

5.1.2.V prípade,  ak  lehota  realizácie  podľa  bodu  5.1.1.  nebude  dodržaná
z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu
vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok resp. iných dôvodov, ktoré budú
brániť  postupu  prác,  sa  plynutie  lehoty  preruší  na  nevyhnutný  čas.  Začiatok
a ukončenie prerušenie lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom v stavebnom
denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní.

5.2 Zhotoviteľ  je  povinný  bez  omeškania  písomne  informovať  objednávateľa  o  vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s
plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných
častí v termínoch, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v
zmysle ustanovení tejto zmluvy.

5.4 V prípade  omeškania zhotoviteľa  s  plnením diela,  resp.  v  zmysle vyššie  uvedeného
môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ
neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie
zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ  je  oprávnený  vyhotoviť  faktúru  aj  po  zrealizovaní  časti  prác  po  dohode
s objednávateľom  a na  základe  odsúhlasenia  skutočne  realizovaných  prác
objednávateľom. 

6.2 Prílohou faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávok.
6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o
DPH v znení neskorších predpisov a údaje podľa pokynov objednávateľa.

6.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
6.5 Zhotoviteľovi  vzniká  právo  vystaviť  konečnú  faktúru  dňom  nasledujúcim  po  dni

podpísania preberacieho protokolu.

Čl. VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska:
7.1.1.Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko.
7.1.2.Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto

zmluvy.
7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
7.2.1.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak

pri  kontrole  zistí,  že  zhotoviteľ  porušuje  svoje  povinnosti,  má  právo  žiadať,  aby
zhotoviteľ' bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej
ho  zhotovoval  riadne.  V  prípade,  že  zhotoviteľ  v  primeranej  dobe,  dohodnutej  v



stavebnom denníku,  nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa  považuje sa  to  za
podstatné porušenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa:
7.3.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so

záväzkami  tejto  zmluvy,  podľa  overenej  projektovej  dokumentácie  stavby,  podľa
slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku
alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a
všeobecne  záväzných  právnych  predpisov platných  v  čase  realizácie  a  že  bude ako
riadne  dokončené  dielo  spôsobilý  užívania  objednávateľom  v  súlade  s  príslušnými
ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o BOZP“).

7.3.2.Zhotoviteľ  a  objednávateľ  ďalšie  podrobnosti  a  špecifiká  súvisiace  s  rozsahom  a
užívaním staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného
spolupôsobenia  v  oblasti  BOZP  a  organizačného  a  personálneho  zabezpečenia
kontrolných  dní  dohodnú  v  rámci  záznamu  o  odovzdaní  a  prevzatí  staveniska.
Zhotoviteľ  je  súčasne  povinný  dodržiavať  podmienky  dotknutých  orgánov  štátnej
správy a dotknutých organizácií  z  rozhodnutí,  vyjadrení  a stanovísk spracovaných k
projektovej  dokumentácií  stavby.  Za  ich  prípadné  porušenie  a  vzniknutú  škodu
zodpovedá v plnom rozsahu.

7.3.3.Zhotoviteľ  je  povinný  udržiavať  na  stavenisku  poriadok  a  čistotu,  bezodkladne
odstraňovať  odpady  a  nečistoty  vzniknuté  pri  vykonávaní  diela,  pričom je  povinný
dodržiavať  povinnosti  uložené  právnou  úpravou  v  oblasti  nakladania  a  likvidácie
odpadov.

7.3.4. Zhotoviteľ  v  plnom  rozsahu  preberá  na  seba  povinnosti  stavebníka  vyplývajúce
z Nariadenia  vlády  SR  č.  396/2006  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných
požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.

7.3.5. Zhotoviteľ  v plnom  rozsahu  zodpovedá  za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  osôb
v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky.
Odborné  práce  musia  byť  vykonané  len  pracovníkmi  zhotoviteľa  alebo  jeho
subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

7.3.6.Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo
sa  stanú  neprístupnými,  v  opačnom  prípade  zodpovedá  za  vzniknuté  škody.  Ak
zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté
práce  odkryť  na  vlastné  náklady.  Objednávateľ  je  povinný  tieto  práce,  pokiaľ  sú
prevedené riadne, prevziať do piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú
predmetné  práce za  prekontrolované a  prevzaté.  O prevzatí  zakrytých prác  sa urobí
zápis v stavebnom denníku.

7.3.7.Zhotoviteľ  je povinný bezodkladne si  plniť  ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku
mimoriadnych  udalostí  (úrazy,  nehody,  požiare,  havárie  a  pod.)  voči  príslušným
orgánom  a  vznik  takejto  udalosti  oznámiť  okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom
objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

Čl. VIII.



Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnosť  zhotoviť  dielo  riadne  a  včas  si  splní  zhotovitel'  odovzdaním  diela
objednávateľovi  na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí  verejnej
práce“.  Ak  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  alebo  technické  normy  určujú
vykonanie  skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie
takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.

8.2 Dielo  je  možné  odovzdať  a prevziať  po  častiach,  ak  sú  tieto  časti  spôsobilé  na
samostatné  užívanie.  Pripravenosť  na  odovzdanie  je  zhotoviteľ  povinný  oznámiť
objednávateľovi  písomne  doporučeným  listom  s uvedením  dátumu  ukončenia  prác,
najmenej 10 pracovných dní pred ich ukončením.

8.3 Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí verejnej práce“ resp. jej časti podľa bodu 8.2. tohto článku v zmysle vyhlášky
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.  83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č.  254/1998 Z.  z.  o verejných prácach v znení  zákona č.
260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.

8.4 Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ' povinný k dátumu ukončenia realizácie prác
podľa čl. V. bodu 5.1.1. objednávateľovi predložiť:
 osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
 zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
 revízne správy,
 doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,

8.5 Dielo  má  vady,  ak  vykonanie  diela  nezodpovedá  výsledku  určenému  v  zmluve,  to
znamená:
 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v

celom rozsahu,
 nie  sú  predložené  všetky  potrebné  doklady  podľa  tejto  zmluvy,  resp.  sa

v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
 má  právne  vady  v  zmysle  Obchodného  zákonníka  alebo  je  zaťažené  právami

tretích osôb.
8.6 Ak pri preberaní diela objednávateľ' zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s
uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť
odovzdať  dielo  po  odstránení  týchto  vád.  Po dobu  odstraňovania  vád  zistených  pri
odovzdávaní diela je zhotovitel' v omeškaní s plnením harmonogramu diela.

8.7 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané
pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však
do termínu zahájenia kolaudačného konania.

Čl. IX.
Sankcie

9.1 Objednávateľ' má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:



9.1.1.100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa
ukončiť a dodať dielo  riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,

9.1.2. 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ' nezačne s
odstraňovaním vád podľa  čl. X.,

9.1.3. 200,-  EUR za každý aj  začatý  deň omeškania  z  dôvodu neplnenia  ostatných
povinností podľa tejto zmluvy.

9.2 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej
moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia
druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne
známe.

9.3 Zhotoviteľ  má právo uplatniť  si  u objednávateľa  úrok z omeškania  vo  výške 0,1  %
z neuhradenej  fakturovanej  čiastky  v termíne  splatnosti,  pokiaľ  faktúra  spĺňa  všetky
náležitosti.

Čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka

10.1 Zhotoviteľ' zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto
zmluvou,  bude  mať  vlastnosti  dohodnuté  v  tejto  zmluve,  určené  projektovou
dokumentáciou  a  bude  zodpovedať  kvalitatívnym  požiadavkám  stanoveným  v
slovenských technických normách.

10.2 Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená
podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60
mesiacov, s výnimkou zariadení,  na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu,
min.  však 24 mesiacov.  V tomto prípade platí  záručná  lehota  uvedená v záručných
listoch,  ktoré   zhotoviteľ'  odovzdá objednávateľovi  pri  preberacom konaní.  Záručná
lehota začína  plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela  objednávateľom
a  neplynie  v  čase,  keby  objednávateľ  nemohol  dielo  užívať  pre  vady,  za  ktoré
zodpovedá zhotoviteľ.

10.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.4 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  reklamáciu  vady  diela  uplatní  najneskôr  do  14
kalendárnych dní po jej zistení  písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje
aj reklamácia podaná faxom  a zároveň listovou zásielkou.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do troch pracovných dní od
prijatia  písomnej  reklamácie  a  vady  odstrániť  v  čo  najkratšom čase,  ktorého  dĺžku
dohodnú zmluvné strany písomne.

10.6 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať
primerané zníženie ceny diela.

Čl. XI.
Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ  zodpovedá za  škodu,  ktorá vznikne  objednávateľovi  alebo tretej  osobe v
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.



Čl. XII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
12.2 Stavebný materiál  a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ.

Kúpna  cena  týchto  vecí  je  súčasťou  ceny  podľa  čl.  IV.  bodu  4.1.  tejto  zmluvy.
Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby,
ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, uhradených objednávateľom
pred ich zabudovaním.

12.3 Nebezpečenstvo  škody  na  diele,  ako  aj  na  veciach  a  materiáloch  potrebných  na
zhotovenie  diela  znáša  zhotoviteľ  až  do  času  protokolárneho  prevzatia  diela
objednávateľom.

Čl. XIII.
Kontrola

13.1Nebezpečenstvo  škody  na  diele,  ako  aj  na  veciach  a  materiáloch  potrebných  na
zhotovenie  diela  znáša  zhotoviteľ  až  do  času  protokolárneho  prevzatia  diela
objednávateľom.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  umožniť  výkon  finančnej  a inej  kontroly
príslušným  kontrolným  orgánom  a  vytvoriť  podmienky  pre  jej  výkon  v  zmysle
príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný subjekt
pri  výkone  kontroly  riadne  plniť  povinnosti,  ktoré  mu  vyplývajú  z  uvedených
predpisov.

13.2Zhotoviteľ si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Čl. XIV.
Ďalšie zmluvné dojednania

14.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  všetky  skutočnosti,  ktoré  sa  v  súvislosti  s  plnením
predmetu tejto  zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia,  sa považujú za
obchodné  tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným
predpisom uvedené inak.

14.2 Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednávateľa.

Čl. XV.
Odstúpenie od zmluvy

15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení
tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy,
môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej
strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela. 



15.2 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej
trvá,  alebo  nevyužije  právo  od  zmluvy  odstúpiť,  môže  od  zmluvy  odstúpiť  len
spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

15.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Článok XVI 
Vyššia moc

16.1 Zmluvné  strany  budú  oslobodené  od  zodpovednosti  za  neplnenie  predmetu  tejto
zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením “vyššej moci”. Definícia vyššej
moci  sa  bude  riadiť  publikáciou  „Vyššia  moc  a  sťažené  plnenie“  vydanou
Medzinárodnou obchodnou komorou (MOK/ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa
rozumejú  najmä  požiar,  zemetrasenie,  havária,  štrajk,  embargo,  administratívne
opatrenia  štátu  (Covid  19)  a  iné  také  udalosti,  ktoré  zmluvné  strany  nemohli  za
normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a
opatrení zabrániť. 

16.2 Začatí,  ako  aj  o  pominutí  pôsobenia  “vyššej  moci”  sú  zmluvné  strany  povinné  sa
vzájomne  bez  meškania  písomne  informovať.  Oslobodenie  od  zodpovednosti  za
neplnenie  predmetu  zmluvy  trvá  po  dobu pôsobenia  “vyššej  moci”,  najviac  však  1
mesiac.  Po  uplynutí  tejto  doby  sa  zmluvné  strany  dohodnú  na  ďalšom  postupe  a
prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy. 

Čl. XVII.
Záverečné ustanovenia

17.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

17.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 1: 
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer, 

17.3 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  túto  zmluvu  možno  ukončiť  vzájomnou  písomnou
dohodou.

17.4 Zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  dve  pre  objednávateľa  a  dve  pre
zhotoviteľa.

17.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
17.6 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho s  predmetom tejto

zmluvy  oprávnenými  osobami  počas  platnosti  a  účinnosti  zmlúv  o  poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, na základe ktorých bol schválený národný projekt.
Zhotoviteľ  sa zaväzuje  príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom
všetku potrebnú súčinnosť

Prílohy:

1. Kontrolný rozpočet – ocenený výkaz-výmer

Malý Horeš, dňa ....................... 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:

Csaba Furik, starosta   
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Výkaz, výmer
Stavba:   Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši

Objekt: SO 01 - WC historických vinnych pivníc  

Časť: Stavebné riešenie   

Objednávateľ: Obec Malý Horeš  

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Malý Horeš Dátum:   22. 11. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom Hmotnosť celkom

PSV Práce a dodávky PSV   3,143

766 Konštrukcie stolárske   0,475

1 766621265 m 38,100 0,008

2 6111201731 ks 1,000 0,056

3 6111201721 ks 2,000 0,103

4 766662112 ks 6,000 0,000

5 611610000400 ks 5,000 0,125

6 611610000700 ks 1,000 0,025

7 549150000600 ks 9,000 0,009

8 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 9,000 0,000

9 6118711200 Prah dubový L=62 B=7 cm   ks 5,000 0,003

10 6118715600 Prah dubový L=82 B=10 cm   ks 3,000 0,004

11 6118717600 Prah dubový L=92 B=10 cm   ks 1,000 0,001

12 766701111 Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové   ks 4,000 0,003

13 6118111521 ks 4,000 0,060

14 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové   ks 5,000 0,002

15 611810000700 ks 5,000 0,075

771 Podlahy z dlaždíc   0,663
16 771576109 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného   m2 43,400 0,142

17 5976498173 Dlaždice keramické   m2 28,350 0,340

18 5976498273 Kamenná dlažba   m2 15,050 0,181

19 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   % 24,000 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady   2,006

20 781445208 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu   m2 84,100 0,240

21 5976574000 Obkladačky keramické   m2 84,100 1,766

22 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m   % 34,800 0,000

Celkom   3,143

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Montáž okien a dverí drevených s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)   

Drevené vonkajšie dvere jednokrídlové O, 900x1970 mm, materiál 
drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78   

Drevené vonkajšie dvere jednokrídlové O, 800x1970 mm, materiál 
drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78   

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania   

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová 
voština, povrch fólia M10, plné   

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová 
voština, povrch fólia M13, 1/3 zasklenie   

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený   

Zárubňa drevenná, rozmer 600-900x1970 mm, pre stenu hrúbky 60-
170 mm, pre jednokrídlové dvere   

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD 
doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové 
dvere   
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Výkaz výmer
Stavba:  Malý Horeš

Objekt:    ELEKTRO

Časť: SO1 Elektroinštalácia    WC historických vinnych pivníc 

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:   Slovensko Dátum:   22.11.2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení   0,035

91080101 Káble Cu - NN - Káble silové   0,035

13 91 91080101010023 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10   m 151,000 0,000 0,000

14 91 91080101020030 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4   m 57,000 0,000 0,000

15 91 91080101020031 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6   m 7,000 0,000 0,000

16 341 3410350102 CYKY 5x16    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN   m 7,000 0,007

17 91 91080101020033 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16   m 26,000 0,000 0,000

18 341 3410350102 CYKY 5x16    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN   m 26,000 0,027

91190101 Rozvádzače - NN - Rozvádzače, 1 pole   0,000 0,000

19 91 91190101010010 ks 1,000 0,000 0,000

M M   0,060

21-M Elektromontáže   0,060

23 921 210010031 m 63,000 0,000

24 345 345070220 I-Rúrka HFX 16  siva   m 74,000 0,000

25 345 345070410 I-Trubka FX  40   m 40,000 0,000

26 283 2830010630 Výstražná fólia ČERVENO-BIELA  -  NA VÝKOPY, 1 kotúč=500m   CAMPRI   m 1,000 0,000

33 921 210111012 ks 14,000 0,000

34 341 3410104748 Zásuvka  4FK 283 12.901/2   HAGARD   ks 14,000 0,000

42 348 348011340 Sviet LED 1x 6W   zapustený  SCHRACK LIF 13174   ks 10,000 0,000

50 921 210800021 Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 2 x 1,5   m 11,000 0,000

51 341 341011360 Kábel silový medený CYKYLo 2Ax1,5   m 11,000 0,000

52 921 210800023 Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 3 x 1,5   m 75,000 0,000

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 
200 kg   

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 
2413, 13,5 mm   

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x 
zapojenie   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkomMnožstvo 
celkom

Cena 
jednotková

53 341 341011440 Kábel silový medený CYKYLo 3Cx1,5   m 75,000 0,000

54 921 210800024 Vodič uložený pod omietkou CYKYLS 3 x 2,5   m 75,000 0,000

55 341 341011450 Kábel silový medený CYKYLo 3Cx2,5   m 75,000 0,000

56 921 210800125 Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5   m 41,000 0,000

57 341 341010630 Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5   m 41,000 0,000

58 921 211010002 Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8   ks 50,000 0,000

59 9H0 5995631543 Cu-Kábel pre pevné uloženie CYKY  5Cx04  (CYKY-J)   m 19,000 0,000

Káble-rôzne   

60 283 2830403500 Hmoždinka klasická 8 mm T8  typ:  T8-PA   ks 150,000 0,000

61 HZS HZS-001 Revízie   hod 15,000 0,000

65 HZS HZS-004 Nešpecifikované práce   hod 15,000 0,000

66 357 357010012 Rozvádzač RSZ   ks 1,000 0,000

67 357 3570155300 Rozvádzače R Z1-9 63A - HASMA so zemným dielom so zásuvkami   ks 1,000 0,000

68 357 357010013 Rozvádzač RMS1   ks 1,000 0,000

69 R M21-MV Murárske výpomoci   % 50,000 0,000

70 R M21-PM Podružný materiál   % 48,928 0,000

71 R M21-PPV Podiel pridružených výkonov   % 50,000 0,000

Celkom   
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Stavba: ROZVOJ TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY AREÁLU
HISTORICKÝCH VÍNNYCH PIVNÍC  V MALOM HOREŠI

Miesto: Malý Horeš, parc. č. 1433/101
Objednávateľ: Obec Malý Horeš
Objekt: SO 01 - WC historických vinnych pivníc 
Diel: ZTI - zdravotechnické inštalácie
Dátum: 11/2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:

I. C 88A1 KANALIZÁCIA 0,00 €

II. C 88A2 VODOVOD 0,00 €

III. C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE 0,00 €

IV. C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00 €

V. C 61B4 TEPELNÉ IZOLÁCIE 0,00 €

CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: 0,00 €
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C 88A1 KANALIZÁCIA

1 PONUKA PP potrubie - odhlučnený systém ST50 m 7,5 0,00

2 PONUKA ST70 m 4,3 0,00

3 PONUKA PVC-U potrubie KG100 m 25,6 0,00

4 PONUKA KG125 m 7,8 0,00

5 PONUKA KG150 m 5,5 0,00

6 0101-0500-0130 Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek 50x1,8 ks 6,0 0,00

7 0101-0500-0160 110x2,3 ks 4,0 0,00

8 0101-9000-5010 do DN 125 m 16,5 0,00

9 0101-9000-5020 do DN 200 m 2,8 0,00

10 0101-9000-5040 Skúška tesnosti kanalizácie dymom    do DN 300 m 5,9 0,00

11 PONUKA Podlahová vpusť HL 310N ks 0,0 0,00

12 PONUKA Privzdušňovací ventil HL 900 ks 0,0 0,00

SPOLU  : 0,00

13 9988-0101-6010 Presun hmôt v objektoch výšky do 7 m % 0,95 0,00

CELKOM KANALIZÁCIA : 0,00

C 88A2 VODOVOD

1 PONUKA Viacvrstvové potrubie 20x2,25 m 16,8 0,00

2 PONUKA 25x2,5 m 21,0 0,00

3 PONUKA 32x3,0 m 4,5 0,00

4 PONUKA 40x4,0 m 3,0 0,00

5 PONUKA Potrubie z plastických hmôt z PE D25x2,3 m 1,5 0,00

6 PONUKA D32x2,9 m 6,0 0,00

7 PONUKA D40x3,7 m 8,0 0,00

8 0201-9000-2010 Preplachnutie potrubia do DN 80 m 45,3 0,00

9 0201-9000-5010 Tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 50 m 45,3 0,00

10 0202-2102-0010 Nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 7,0 0,00

11 0202-2102-0030 Nástenky pre batériu DN 15 pár 5,0 0,00

12 PONUKA Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit DN 20 ks 3,0 0,00

13 PONUKA DN 25 ks 3,0 0,00

14 PONUKA DN 32 ks 2,0 0,00

15 PONUKA Spätné klapky  - SK DN 25 ks 1,0 0,00

16 PONUKA Vypúšťací ventil - VV DN 15 ks 2,0 0,00

17 PONUKA Poistný ventil - PV DN 20 ks 2,0 0,00

18 0202-2102-0110 Montáž armatúr závitových s jedným závitom DN 15 ks 2,0 0,00

19 0202-2102-0220 Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi DN 20 ks 5,0 0,00

20 0202-2102-0230 DN 25 ks 4,0 0,00

21 0202-2102-0240 DN 32 ks 2,0 0,00

SPOLU  : 0,00

22 9988-0201-6010 Presun hmôt v objektoch výšky do 7 m % 0,65 0,00

CELKOM VODOVOD : 0,00

Skúška tesnosti kanalizácie vodou                                               
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C 88A4 STROJNÉ VYBAVENIE

1 PONUKA Automatická tlaková stanica súb 1,0 0,00

2 PONUKA Montáž ATS % 20,0 0,00

SPOLU  : 0,00

3 9988-0401-6010 Presun hmôt v objektoch výšky do 7 m % 0,45 0,00

CELKOM STROJNÉ VYBAVENIE : 0,00

C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY

1 PONUKA Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad zvislý WC súb 4,0 0,00

2 PONUKA
WCi súb 0,0 0,00

3 PONUKA Sedátko biele pre WC súb 4,0 0,00

4 PONUKA Sedátko klozetové pre WCi súb 0,0 0,00

5 0501-4100-0130 Montáž záchodovových mís súb 4,0 0,00

6 PONUKA Pisoárová misa s príslušenstvom (splachovacia tryska a sifon) PM súb 3,0 0,00

7 0501-4201-0010 Montáž pisoárov súb 3,0 0,00

8 PONUKA Keramické umývadlo 550x445x215 mm (bez otvoru pre bateriu)
U súb 4,0 0,00

9 PONUKA
Ui súb 0,0 0,00

10 0502-4300-0010 Montáž umývadiel súb 4,0 0,00

11 PONUKA Sprchové dvere súb 0,0 0,00

12 0502-4600-9103 Montáž sprchových kútov súb 0,0 0,00

13 PONUKA Výlevka s mriežkou VL súb 1,0 0,00

14 PONUKA Zápachová uzavierka D5870AA súb 1,0 0,00

15 0503-4800-0010 Montáž výleviek súb 1,0 0,00

16 PONUKA Sprchový žľab so zápachovou uzávierkou, rozmer785 mm
SPŽ súb 0,0 0,00

17 PONUKA Montáž sprchového žľabu % 25,0 0,00

18 PONUKA Elektrický zásobníkový ohrievač EO 80 EL súb 1,0 0,00

19 0505-6102-1130 Montáž elektrických zásobníkov do 80 litrov súb 1,0 0,00

20 PONUKA Tlakový splachovací ventil pre pisoár s prítokom zhora TV-15 súb 3,0 0,00

21 0507-7101-0010 Montáž ventilov nástenných súb 3,0 0,00

22 PONUKA Rohový ventil RV-15 súb 4,0 0,00

23 0507-7103-0010 Montáž rohových ventilov súb 4,0 0,00

24 PONUKA Nástenná batéria B5206AA ks 5,0 0,00

25 0507-7201-0010 Montáž batérii nástenných ks 5,0 0,00

26 PONUKA Sprchová batéria nástenná B3699AA ks 0,0 0,00

27 PONUKA
 B9427AA súb 4,0 0,00

28 0507-7401-0010 Montáž batérii sprchových ks 0,0 0,00

29 0507-7402-0010 Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou ks 0,0 0,00

30 PONUKA Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo HL 132 ks 4,0 0,00

31 PONUKA Montáž zápachových uzávierok ks 4,0 0,00

32 PONUKA Manžeta pre pripojenie WC HL 200 ks 4,0 0,00

33 PONUKA Koleno pre pripojenie WC HL 210 ks 0,0 0,00

34 PONUKA Dvierka krycie  15/15 cm ks 1,0 0,00

Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, 
vonkajší odpad vodorovný

Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 650x555x175 
mm

Sprchová kombinácia 900 mm L3 s 3-funkčnou ručnou sprchou 
Ø120 mm 
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35 PONUKA Dvierka krycie  15/30 cm ks 3,0 0,00

36 0508-6301-0010 Montáž dvierok ks 4,0 0,00

SPOLU  : 0,00

37 9988-0501-6010 Presun hmôt v objektoch výšky do 7 m % 0,30 0,00

CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY : 0,00

C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE

1 PONUKA Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.5mm                        D 20 m 17,0 0,00

2 PONUKA D 25 m 18,0 0,00

3 PONUKA D 32 m 2,8 0,00

4 PONUKA Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.10mm                        D 25 m 2,8 0,00

5 PONUKA D 32 m 1,8 0,00

6 PONUKA D 40 m 3,0 0,00

7 PONUKA Montáž tepelnej izolácie m 45,4 0,00

CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE: 0,00
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