
,,Dvere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej tľibúny" v ľámci projektu
Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov 12''.

Zmluva o dĺelo č'.10ĺ202l
uzavretá podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka

v platnom znení medzi

I.

Zmluvné stľany
Zhotoviteľ:
obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČo:
DIČ:
IČ opu:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IBAN:
Zastupený:
Tęl:
E-mail:
(ďalej len,,zhotoviteľ")
a

objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Kľajina:
Zastupený
IČo:
DIČ:
Banková inštitucia:
Číslo účtu:

e-mail:
(ďalej ako,,obj ednávateľ")

Thermomont, s. r. o.

Staškov l|3,023 53 Staškov
46 271 431

2023302391
sr<2023302391
PrimaBanka
7788244001/5600
sK25 5600 0000 0077 8824 4001
ondrej Čagala
09rt 44s 554
ondľej ca gala@ email. com

obec Staškov
ul. Jozefa Kĺonera 588, 023 53 Staškov
Slovenská republika
Ing. Ladislav Šimčisko -starosta obce
00314293
2020s53271
Pńma banka Slovensko, a. s.

SK81 5600 0000 0002 79ó1 5001

starosta@staskov.sk

II.

Úvodné ustanovenia
2.1 Túto zmluvu uzatvźraju zmluvné strany ako výsledokzákazky realizovanej postupom
podľa zźtkona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni nęskorších predpisov na predmet zákazky ,,Dveľe s kovovou výplňou
a Vykuľovanie futbalovej tľĺbúny" v ľámci projektu Vykurovanie futbalovej tľibúny FK
Slávia Staškov, Staškov 12''.
2. čast' VYKUROVANIE FUTBALOVEJ TRIBÚľy
objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa
$1 l7 zákona o veľejnom obstarávaní.
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,,Dveľe s kovovou výplňou a Vykuľovanie futbalovej tľibúny" v rámci projektu
Vykuľovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov 12''.

2.2 Do pređmetného postupu zadávania zákazky predloŽil sut'aŽnu ponuku aj zhotovitęľ. Na
ztlklade vyhodnotenia súťaŽných ponúk predloŽených v rámci pľedmetného postupu zaďźxania
ztlkazky zmluvné stľany uzavľetim tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnút'
podmienky a spôsob rea|izácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej ztlkazky.

III.

Predmet zmluvy a účeI zmlurry
3.1 Predmetom tejto zmluvy je rea|izácia diela: ,,Dvere s kovovou výplňou a Vykuľovanie
futbalovej tľĺbúny"
z. čłsŤ vYKURovANIE FUTBALovEJ TRIBÚľy
v súladę s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritéńí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto

zmluvy. Zhotoviteľ sazaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve.

3 '2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonat' dielo v súlade s podmienkami verejného
obstarávania a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdat'vykonané dielo
objednávateľovi ńadne a včas.
3.3 Súčasťou diela je dodávka amontážvšetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podľobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je
rozpočet)

3.4 Súčast'ou diela sú doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty,
uŽívateľskó manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela
vyplýva z právneho pľedpisu a|ębo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byt'
vyhotovené v slovenskom jazyku'
3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne
spôsobilá osoba nemá žiadne otazky či pripomienky. TaktieŽ skontroloval predložené podklady
a tieto nevykazujú Žiadnu vadu, na ktoru by mal objednávateľa upozorniť ďalebo ktorá by
mohla komplikov ať r ealizáciu samotného di el a'

3.6 Ďalej zhotovitęľ vyhlasuje, že na študium podkladov aprípravu realizácię diela mal
dostatočný časový priestor a so všetkými ręlevantnými skutočnost'ami sa podrobne oboznámil.
3.7 Súčasťou diela sú aj tie prtrce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácíe práce
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stľatilo dielo charakteľ ucelenej dodávky alebo by
neplnilo poŽadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva zpovahy diela.
3.8 objednávatęľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a neđoľobkov. objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou ajej,
prílohami, ako aj v súlade So všeobecnými zźnäznými právnymi predpismi a inými
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov veľejnej správy' pokiaľ je
použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu audľŽateľnosti
projektu nedošlo k podstatnej Zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je
podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
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,,Dveľe s kovovou výplňou a Vykurovanĺe futbalovej tribúny" V rámci pĄektu
Vykurovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov l2''.

vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
3.1l Dielo bude financované zdotácie od Slovenského futbalového zväzunaztlkladeZmluvy
o spolupráci a financovani ręalizácie národného športového pĄektu výstavby, rekonštrukcie
a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Staškov a z vlastných
zdľojov objednávateľa.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: k.ú. Staškov
- priestor futbalového irhiska v Staškovę
4'2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce maximálne do 31. 5.2021
4.3 NedodrŽanie termínov sa považuje Za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje
objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez męškania písomne ozntlmlť objednávateľovi vznik akejkoľvek
udalosti, ktorá bľáni alebo sťaŽuje uskutočnenie pľác amá za následok predĺŽenie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných pľác.
4.5 Pľedmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolámymprevzatím diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela
objednávateľovi predloŽiť dokumenty a doklađy, potrebné k riadnemu uŽívaniu diela. Pokiaľ
bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa aŽ do času jeho pľedloŽenia povaŽuje za
neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripraví dięlo na odovzdanie pred dohodnut1ým termínom, zaväzuje sa
objeđnávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktoľou je
prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bľáni jej v splnení
povinností uloŽenej touto zmluvou, pľávnym predpisom alębo rozhodnutím alebo opatrením
správneho orgánu' pokiaľ nemôŽe predpokladať, že by povinná zmlllvná strana mohla tuto
prekáŽku alebo jej následky prekonat' alebo odstrániť ataktięž, že by mohla túto pľekáŽku
v ěase vzniku záväzkupredpoklad at' . Za zásah vyššej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,
výskyt povodní, zemetrasenie, geneľálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu'
zač,atie správnych konaní v dôsleđku výskytu vzácnych rastlín alebo Živočíchov v lokalite,
v ktoľej sa má nac,hádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti ľozhodnutí správnych oľgánov,
ktoré bľánia výkonu diela.
4.8 Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli, Že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôŽe đielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
poŽiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byt'písomne
odsúhlasené obj ednávateľom.
4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu
diela podľa predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne infoľmovať objednávateľa.
V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní
diela, zhotoviteľ je povinný okamŽite pokľačovať v zhotovení diela, ak to neodporuje pľávnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmlluvné
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli
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n,Dveľe s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej tribúny" v rámci projektu
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v dôsledku zhotovenia dielazanevhodných poveternostných podmienok nazákladępísomného
stanoviska objednávateľa podľa pľedchádzajúcej vety.

V.
Cena za dielo

5.7 Zmluvná cena diela sa povaŽuje za cęnu maximálnu a nemennú, ktoľá je platná a záväzná
poěas celej doby výstavby aŽ do úplného a riadneho ukoněenia diela.
5.l '1 celková zmluvná cena bez DPH 16211,25 €
5.|.2 saďzba2} o/oDPH 3 242'25 €

5.l .3 celková zm|uvná cena vrátane DPH' 19 453'5(re
(slovom devätnásťtisícštyristopät'desiattri eur, 50 centov)
5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením,'Nie som platcom DPH".
5.3 Cena diela je stanovęná najmä na základę celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne
špecifikovanej podľa oceneného výkazuvýmer .

Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovaľov, sluŽieb a ptác uvedené
v Prílohe č,.2 tejto zmluvy zahÍňaju všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie pľedmetu
plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.4 objednávateľ má právo zmeniť, zűžiť alebo rozšíľiť ľozsah jednotliých prác adodávok
rea|izovaných v ľámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri úětovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č,. Ż tejto zmluvy. Ak
pôjde o také práce a dodávky, ktoľé nie sú v ocenenom ýkaze výmeľe zahrnuté, bude ich cena
dohodnutá na zźlklade cenovej kalkulácie, ktoru je zhotovitęľ povinný predloŽiť
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené
so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, ptevádzkových a

administratívnych réŽiizhotoviteľa' ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane đodávateľskej
dokumentácie, revizli, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a ńž1|
ktoré sú potrebné na kompletnurealizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela

vI.
Platobné podmienky

ó.l objednávateľ je povinný zap|atiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na zźĺklade
protokolárneho odovzdania dięla zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom
odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty pouŽitých materiálov.
6.2 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 7 dní od pľeberacięho konania, na
ktorom objednávateľ pľevezme dielo od zhotoviteľa.
6.3 Akékoľvek zmerly si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $

547 obchodného zttkona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej pĺirźtŽky.
6.4 Cęna za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie sluŽby musí bý'
stanovená vzmysle zákona NR SR č.1811996 Z' z. o cenách v zneni neskorších pľedpisov,
vyhlášky MF SR č,.8711996 Z. z.,ktorou sa vykonávazttkon o cenách.
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6.5 Po protokolárnom odovzdaní aptevzati pľedmetu zmluvy, na základe prebeľacích
protokolov potvrđených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú fakturu, ktorej splatnosť
je do 60 dní odo dňa jej doruěenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, Že

dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k pľávam a povinnostiam
Zho to vi te ľ a zo záv äzkového v zť ahu z alo ženého zmluvou.
6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa $ 74 zákona ě. 22212004 Z. z. o dani zpndanej
hodnoty v znení neskorších pľedpisov' objednávatel' je oprávnený namietať vecnú a formálnu
správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôľ do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začinaplynúť od đoručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktuľy
do síđla objednávateľa.
6.7 Zm|uvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu
príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávľatného finaněného príspevku, vľátane faktúry zhotoviteľa
vystavenej objednávateľom za úěelom financovania ceny podl'a faktuľy a ich príloh, ako aj po
dobu cęrtiťrkácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontľolných orgánov' bude v pľípade
omęškania objednávateľa s úhľadou takejto faktúry mat'zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z
omeškania vo výške 0,00loÁ dlŽnej Sumy denne.

6.9 objednávateľ neposkyuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6.10 V pńpade neľealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúľy
objednávateľovi.

vu.
Zmluvné záruky

7 'I Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zavázuje
všetky ěasti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác,
dodat' kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projekťu'
vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia bý vyhotovené v kvalite
poŽadovanej objednávateľom, tj. v súlade s platnými pľávnymi predpismi' STN, ISo,
technickými poŽiadavkami na tovar amusia bť ,rsúlade spodmienkamivýkazu výmer'
nevynímajúc pokyny obj ednávateľa.

7 .2 Pokiaľ pľávne pľedpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie slĺušok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela' alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpeěiť uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním dięla zaúěasti objednávateľa.
'7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za iadne vykonanie stavebných prác, vrtltane
pouŽitých materiálov ,v đižkę 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní
aprevzati diela. V prípade materiálov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskyuje ich
vyrobca osobitnú zárulru dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zźlruěná doba v dĺzke
uvedenej vyrobcom týchto materiálov alebo vyrobkov.
] .4v prípade zźtnikll záviĺzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu
odovzdaniu diela, začina zźtručná doba plynúť odo dňa zánll<ll záväzLu zhotoviteľa zhotoviť
dielo.
7.5 v prípade vyskytu vád alębo nedorobkov na časti diela, zač,ina plynúť záračnálęhota za
ucelenú' samostatne funkčnú časť điela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, aŽ nasledujúci
deň po odstránení poslednej vady a nedoľobku. Po odstľánení vady alebo nedorobku sú zmluvné
strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnýni stranami.
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7.6 Počas ztlruěnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j.bezplatne
po obdľŽaní písomnej výzvy objednávateľa odstľániť všetky vady diela, zaktoré zodpovedá.
7.7 Zhotoviteľ je povinný pristrĺpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytoěného odkladu a to

najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pľi vadách
ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady' zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s
pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo spľávcu diela' Ak je predpokladaná đoba
odstránenia zŕlruěnej vady dlhšia ako 7 dni, je zhotovitel' povinný oznámiť túto skutočnost'
písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdľŽania reklamácie.
7'8 Pľed uplynutím ztlruěnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej
doby a jej výsledok bude zachýený v pľotokole o ukončení zźĺruěnej doby. V prípade výskýu
vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote,

inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutoěnosť protokolárne
zach5,tená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedęné v protokole v uvedenej lehote neodstráni,
má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tľetej osoby na náklady
zhotoviteľa.

vIII.
Postup a organuácia pľáce

8.l objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ je povinný
prevziať stavenisko v lehote do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo
8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktoý povaŽuje za najrýchlejší
k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, poŽadovanej kvality,
zmluvných teľmínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
informácie a požadovanú súěinnosť.
8.8 Zhotoviteľ prebeľá vplnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za
bezpeěnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej pńebehu, ako i za sledovanie a
dodrŽiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri pľáci, ako aj platných
poŽiarnych pľedpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit'vybavenie protokolárne prevzatých
stavenísk bezpečnostným znač,ením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.

o poŽiađavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č,.39612006
Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodrŽiavať všetky predpisy, noÍny' vyhlášky azźlkony týkajúce sa
BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, Že časť prźĺc môŽe by' vykonávanä za pLnej prevádzky
objednávateľa azaväzuje Sa zabezpečit' a označit' stavbu tak, aby nedošlo kurazu
zamestnancov objednávateľa ďalebo trętích osôb.

8.9 objednávateľ od zhotoviteľa vyŽaduje systematický prístup k ochľane Životného prostredia
vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vývoreni, zavedení a udrŽovani
správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktoý je súčasťou
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania
zhotoviteľa.
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8.10 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť vprípade vzniku mimoriadnych
udalostí (urazy, požiarc, haváńe a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto
udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia
preventívnych opatľení.
8.1l Práce, ktoré vykazujűuž v priebehu ręaliztrcie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí
zhotoviteľ na vlastné náklady nahľadit' bezchybnými pľácami.

8.l2 Zhotoviteľ je povinný pouŽiť pre zhotovenie diela len výľobky, ktoľé majú také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie bola pri beŽnej údrŽbe zaruěená' poŽadovaná
mechanická pevnosť a stabilita ,poŽiama bezpečnosť, hygienick é požiadavky, ochran a zdravia
a Životného pľostredia a bezpečnosť pri uŽívaní.
8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pľi zhotovení dięla, zaväzuje sa odstrániť
všetok odpad, ktorýje výsledkom jeho ěinnosti na svoje náklady.
8.l4 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť
plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktoý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Dôvod, rozsah a pľedpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti pľevádzky je
zhotoviteľ povinný preľokovať s objednávateľom vopred.
8.15 objednávateľ si vyhľadzuje právo vykźzať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so
súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjđe o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú
povinní takúto vykázanu osobu bezodkladnę nahľađiť inou tak, aby v dôsledku vykázania
nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.
Kontrola uskutočnenia diela

9.1 objednávateľ je oprávnený kontľolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom
pľostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pľi zistení vád vpriebehu výkonu prác
požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
9.3 Vprípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a
zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktoý pređchádza dňu, v ktorom má
zmęna subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodtxateľa a v tomto
oznámeni uviesť minimálne nasl edovné :

a) podie| zźlkazky, ktoý má v úmysle zadať subdodávatęľom, navrhovaných subdodávatel'ov a predmety
subdodávok,

b) navrhovaný subdodávatel' spíňal podmienky účasti týkajúcę sa osobného postavenia a neexistovali u nęho
dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ođs. 6 písm. a) aŽh) a ods. 7; opľávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuję vo vďahu k tej časti predmetu zákazky a\ebo
koncesie, ktor,ý má subdodávateľ plniť.

x.
Poistenie a ochľana zdravia

10.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
Zhotoviteľ sa zaväntje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných pľávnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovníkov osobnými ochľann1fľni prostriedkami podľa
profesií, ěinností aizik na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy
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stavebnej činnosti na okolie najmä hluěnosť, pľašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích
motoľov.
10.2 Zhotoviteľ upozomí objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohľozeniu Života azdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších
osôb, ktoré by p.i jeho činnosti mohli viesť k ohĺozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zanadeni a objektov.
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá vplnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov'
10.4 Na účely tejto zákazky saza subdodávateľov povaŽuje hospodársky subjekt, ktoý uzavľie
alębo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmluw na plnenie určitej č,astizákazky.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a ńadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom ato bęz ohľadu na to, či zhotoviteľ pouŽil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu aza akých podmienok. objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voěi
subdodávateľom zhotoviteľa.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ
využivať arovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzđá objednávateľovi
v písomnej forme najneskôr pľi podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcĺe

l l.1 V prípade porušenia zmluvných zźtväzkov, sa zmluvné stľany đohodli na nasledovných
sankciách:
l1.1.1 v pľípade, Že budę zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 oÁ Z ceny die|azakaŽdý deň omeškania,
II.I.2 v prípade omeškania so začatím vykonávaniaprácna diele je zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur zakażdý aj zaěatý deň omeškania,
1l.1.3 vprípade omeškania s odstľánením vád a nedorobkov diela ďalebo s násfupom na
odstránenie vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
500,- Euľ zakaždý aj zač,atý deň omeškania,
1 1.1.4 v prípade porušenia ktoľejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich
zmeny má objednávatęľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 %o z ceny predmefl zmluvy za
každé porušenie povinností a to aj opakovane,
7I.2 Zhotoviteľ má pľávo poŽadovat' od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak
objednávateľ nezaplatí cenu za dielo podľa faktúry a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty
15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne zźxäzných
právnych predpisov'
1 1.3 objednávateľ má popri zaplateni zmluvnej pokuty náľok na náhĺadu škody, ktorá mu
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktoru bola stanovęná zmluvná pokuta a to bez
ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

I|.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä
vykonať dielo včas.
11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnenýjednostrannezapočitať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy proti pohľadávke objednávatel'a. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez

8



,,Dveľe s kovovou výplňou a Vykuľovanie futbalovej trĺbrĺny" v ľámci projekfu
Vykuľovanie futbalovej tribúny FK Slávia Staškov, Staškov 12''.

pred,chádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postupit' na tretiu osobu akékoľvek
nároky, ktoré mu nazáklade alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú'
II.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodnit' objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov
alebo sankcií zo strany pľíslušných oľgánov verejnej spľávy alebo tretích osôb voči
objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto náľokov či sankcií

XII.
Vlastníctvo diela

12. l Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ' od okamihu zač,atiaprác
na diele aŽ do pľotokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
I2.2 Ylastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaľal k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaľaných aŽ do okamihu riadneho
odovzdania diela obj ednávateľovi.
l2.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich
prevzatia. Po splnení svojho záväzkupodľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty
vrátiť obj ednávateľovi.
l2.4 Dřlom podpísania protokolu o odovzdani aprevzatí điela prechádza nebezpeěenstvo
vzniku škody na ňom na objednávateľa.
l2.5 Zm|llvné stľany sa dohođli na tom, Že kaŽdá povinnosť uloŽená zhotoviteľovi touto
zmluvou alebo na jej základę sa povaŽuje za podstatnú, čo zhotoviteľ beńe na vedomie a nemá
voči tomu žiaďne výhľady.

xIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa
písomným protokolom o odovzdani aprevzatí diela, ktoľého návrh pripraví zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný štatutámymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
13.2 v prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnú súčinnosť v tom zmysle' žę na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Žiadnym spôsobom reagovať alebo Že protokol
o odovzdani aprevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť
povaŽovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto
zmluvy odstupiť.
13.3 objednávateľ prevezme dielo len v prípade, Že budú zhotovené podľa zźxäznýchnoriem
a predpisov tak' aby slúŽili k určenému účelu, bęzvád a neđoľobkov. Výský vád a nedorobkov
na diele, nepredstavujúcich prekážku uživania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť
v primeranej lehote.

13 .4 Za deň odovzdania diela sa ľozumie deň podpisu protokolu o odovzđáv aní a prevzatí diela.
13.5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
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xIv.
odstúpenie od zmluvy

14.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
b) zhotoviteľ nedodľŽuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické paľametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoľé boli stanovené touto zmluvou' všeobecĺe záväznými
právnymi predpismi a technickými normami,
c) zhotovitęľ nezačne, pľeruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
d) objednávateľ zistí, žę zhotoviteľ vykonáva dielo prostľedníctvom subdodávateľa, ktorý
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na
vylúčenie podľa $ 40 ods. ó písm. a) aŽ h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je
opľávnený dodávať tovaľ, uskutoěňovať stavebné pľáce alebo poskýovať sluŽbu vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávatęľ plniť,
e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo
ľeštrukfu ľalizaěné konani e,

f) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktoľá sa považuje za podstatnú.
l4.2 odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane .

odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho znenia obchodného zákonníka.
l4.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabttnenia škody hľoziacej objednávateľovi v
súvi slosti s ukončení m r ealizácie di ela zhotoviteľom,
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou ěasťou diela, ako aj

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávatęľovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstúpenia,
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokoněenie
diela.

xv.
Doľučovanie

l5.1 KaŽdá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktoľý má by podľa tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej stľanę, sa bude povaŽovať za doručený:
15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
I5.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovri pľepľavu

, ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 vdeň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktoýkoľvek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukźnať, Že došlo k doručeniu
alębo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adľesu a bola
odoslaná ako doporučená zásielka alebo' že faxová spľáva bola riadne adresovaná a odoslaná
a Že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môŽe pľedloŽiť potvrdenie o faxovom prenose (

v ktoľom bude uvedený dátum a ěas pľenosu )' podľa konkrétnych okolností.
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l5.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pľe plnenie tejto zrnluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť
doručęrrá adresátovi aj poštou alebo osobnýn odovzdaním do 3 (troch ) pracovných ĺlní od
doručenia faxom.

xvI.
Zá.ľerečné ustanovenia

16.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úěinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
16.2Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach' z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zmluvy obdrŽí zhotoviteľ.
l6.3 Zmenu tejto zmluvy je moŽné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov podl'a zákona č,. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávani aozmene adoplnení
niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.
16.4 Všetky infoľmácie, vľátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu, sú povaŽované obidvoma zmluvnýni stranami za dôvemé. S výnimkou informácií
vyŽiadaných tľetírni osobami, ktoľých opľávnenie vyplýva z príslušných pľávnych predpisov
a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadn a zo zmluvných strán nie
je opľávnená použiť, alebo poskýnúť informácie o pľedmete diela, alebo jeho ěasti iným
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej stľany.
l6.5 Zmluvnó strany beru na vedomie, że tźúo zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa
zákonač,.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pľedpisov.
16.6 Práva apovinnosti zmluvných stľán, ktoľé nie sú výslovne upľavené touto zmluvou,
a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných
ustanovení slovenských právnych pľedpisov.
16.7 Yzťahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia všeobecnę zźĺväznými pľávnymi
pľedpismi. Strany sa zaväzujű riešiť prípadné spory vzniknuté ztejto zm|uvy, vŽdy najskôr
vzájomnýn jednaním.

l ó.8 V pľípade, Žę nięktoľé ustanovenie tejto zmluvy sa stanę neplatným, alebo
neuskutočnitel'ným, nemá to vplyv na platnost'zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné
strany zaväzuju, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením
iným' ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahľadzuje'
16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu pľečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovęnia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú
aváŽnu vôľu zmluvných stľán' ktorá nebola pľejavená vtiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok' čo zmluvné strany potvľdzujri svojimi podpismi.
l6.10 Neoddeliteľnou súčast'ou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a
Príloha č. 2 PoloŽkovitý ocenený výkaz výmer

V Staškove dňa 7ł,?. 'Lo

Za objeđntlvateľa
u/ V Staškove dňa tł./w

Zazhď&,
J, Krőĺ^-

.rl.

I

I

I

-.. ą

łr:Y.'-đóił"ió j"ďätilźós'r'ä'rT





ol}lłC ST-AŠxov
()bccĺlý ŕlľaĺĺ Staškĺlr' ( jĺ. .ĺozcĺa Kl"ĺrn.,ľĺl 58ĺi ()23 _53 Stłšlĺoł

()4 lt 4.i0.t 72 4. a4l, 43 'tr6 233, '-t::' staskowo(a)gmail.com
lť]O: 03l4]93, DlČ: ]02()553271

Pľíloha č. 4

Uchádzač vyhlasuj ę, Ź.ę JE l platitel'om DPH.

Cctra stanovcná za celý prednret ?,ákÄz]<y obsahuje všetky náklady súvisiace s pľedmetom obstarávania v súlade s opisom pľednrctu

zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú veľejnému obstaľávatel'oľi žiadne iné dodatočné náklady.

, .Sĺe.i..fu aĺ^ű!'.l!'.zoz,ł tfipĺĺnaĺ'ĺĺł
J' Krón-'- ' |9' y'v vv

3302391
o07 004lĆo,

tcl,:

łaoą

s.Í.0.
Staškov

łaz 4łjI

Bankové spojenĺe:

Śc1Telefón: 01ł/ 4ą Š

DI | 2o€ 3 ał' ł-3?//

Názov zátkazĘ: ,,I)veľe s kovovou výplňou a Vykuľovaĺie futbalovej trĺbr'inyo v

Návľh na plnenie kľitéľií

Adľesa sídla uchádzača: ,f/3 o?jťfOT

obchodnó meno spoločnostĺ: Tln ĺu ord CAo

Zapísaný v o4r(./,ror- ,'r/í""

DPH: sł 20 23 3oz3T

IBAN: śz ! 9 g6 ao 
"ąoe

?łree
e-mail: op/re ź(< ,ť

tutáľni zástupcovia podl'a dokl o opľávnení.podnikať:

CENA CELKOM

2. časť
VYKUROVANIE
F'UTBALoVEJ TRIBÚNY

1.Časť
DVERE S KOVOVOU
vÝplŇou

Názov pľedrĺetll ohstaľávanie :

/6. 2łłĺZd

/ó.2 /4 2 r

Celková ccna bcz DPH

1 I ł zl 2{
j. 2 ł2

/2r

DPH:

,4ą. 493, r
tĺ( +gj/

Cęlková cęna s DPH

Meno, pľiezvisko, ťunkcia a podpis organ





ZADANIE
śtavba:

Objekt:

objednávatel': obesStaškov

Zhotovitel':

Miesto:

FK Slavia Staškov - Vykuľovanie

Spracoval:

Dátum:

Ing.Peter Machovcak

t0.9,2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
MnoŽstvo

cclkom
Ccna jcdnotková Ccna cclkom

PSV

713

111

Pľácc a dodávky PSV

lzolácic nc

Zĺlrar'otechrlika -

Ż6

25

24

22

2I

20

t9

l8

7t7

283

7t3

28,r

283

28?

't t3

99ĺ,17l ] l0l

2833 I 0005000

713482t22

2813 I 0004q00

2833 l0004,|]ĺ)ł)

}8.1.j i ĺ)()047aa

28?l I 0004600

2833 t 0004500

7l14aŻlŻl

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky
do6m

Izoluiilĺi PE ĺnlbica'ľI]B()LIT'DG 1)x20 łnm (d

t)ÔlľLrbiđ.Í hľ' i:olátie), nadľazanĺi, A7' Ft'EX

Montáž trubíc z PE, br.l 5-20 rnm'vnút.pricmer 39-
70 mrn

I:ĺ;lačná PE tnlhiľtl TUB()L]T DG 35x20 mn (d
notrullia x ]t izoláľie)' nĺtdrczaná. Áz I?I'EX

Izoląčna PE lnlbica TUBOLĺT DG 23x20 mn (d
ll<lh'uhio x hľ' izolĺiĺ'ie}. naĺtlĺrunů' Á7' FLEX

ĺzolnčnĺj PI| tnlbiĺ:a ľUROI.IT DG 22.120 mm (d
ao!rll>ia; llr. i:olńriĺĄ. luatrc:unti. ÁZ FI'EX

Izolučnú PE trubiĺĺt TUBoI'|T DG l8x20 mnl (d
llĺllľuhia 

'- 
hľ izoláĺ:iĺ:i' lllĺllęzalló. Á7 FI'EX

Izĺlklĺlnťl PI ĺľllbiĺ:tt TUB)LIT DG l5.ĺ20 mnl (ĺl
llolnlhia x hr. i:olĺiľiĺĄ. nudre:anĺ}' Á7' FLEX

Montáž trubíc z PE, hr.l5_20 lnm.vnírt.pľiemeľ do
3ĺł mm

,,,

m

nt

n1

n1

m

,II

m

0,026

.10.t100

30,000

30'ó00

2ó.520

I 0.200

102.000

7 L100

23ó.000

o20

o.95

2.OO

0.80

0.60

1.60

1.20

0.90

2.00

o.20

29.O7

60.00

24.48

15,90

16:,2

12? 40

6i 90

472.00

.i-l

32

30

29

28

Ż'1

7Żl

5_í /

72t

721

721

72t

108.t4

72227.lL70

i 'í I I l00I -1700

72Ż2Żlol0

72Żl9oŻ2l

12Ż|72622

722131911

[)łr'h]uĺ]:ulrlł'ĺ yĺIúił |ľittÍs STS 2l)

Montáž poistného pľepustacieho ventilu zavitového
nre vodrr (i I /2

Gulbvý u;áver pl'e vxtu PafbĺÍa' l/2" FF. púčka,
n i k I oĺ'tu l,i nos udz. I ý',1 R

Montáž gul'ového kohúta závitovćho priameho pľc
voĺlu G l/2

Prípojka vodovodná z oceľových rur pre pevné
nrinoienie f)N I 5

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univezálna
RAUT|TAN flex DN 20.0x2.8 v kotúčoch

oprava vodovodnćho - vsadenic odbočky do
notnrbia DN l5

trs

ks

łs

ks

súb

m

srib

I 000

t.000

1,000

1.000

t.000

6-000

1.000

42.00

5,00

2.62

7.00

700

3.14

2,50

42.O0

500

2.62

7,00

7.O0

18.84

2.50
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Stavlta:

Objekt:

objednávatel': obesStaškov

Zhotovitel':

Miesto:

73Ż

FK Slavia Staškov - Vykuľovanie

ZADANIE

Spracoval:

Dátum:

Ing.Peter Machovcak

10. 9. 2019

36

.i.i

34

Č.

7?l

4::

121

KCN

9987Ż21ol

422t) 1000)900

722ŻŻl360

Kód položky

Pĺesun hmôt pľe vnútomý vodovod v objektoch
vÝškv do 6 m

Fillľl' zitl'itllĺ,l1. I":"' PN :0' nnlsul: oT 58' I|'.4R

Montáž vodovodného filtrą závitového G l/2

Popis

t

łs

ks

MJ

0.008

I .t)04

t.000

MnoŽstvo
cclkom

0.60

4.00

700

Ccna jcclnotková

0.40

4,00

700

Ccna cclkom

4l

40

39

.18

37

49

4ĺł

47

46

45

44

43

ł2 18J

't3t

731

71'l

131

73t

73n11045

73|Ż9ll'Ż0

4848 I 0006000

73129t080

I 20760

111544

ł]5 I 96l

99873 I l0 l

73t361 t4l

l 207ó455

I t076 I

i ] 207ó,I

I 20582

Pellel s horákoln PFLHÍ
Dopľuvnik pelíet Ál"lA(K 2 nl prc kotol CONIBI

Splyňovací kotol ATTACK DPX coMBl
PELLET DPX 50 CP s reauláciou PRÔFI PID

MontáŽ kotla automatického na nelelv

ATTÁ C K s n í n a ĺ\ t' () n. t e D l O bn

oĺ' } u'a n u s p i aločA), kot l ą zu ieš.^,a( ie :aľiadcn i e
Á'rT.4 C K R F: G ĺ. 

j ivl AT ( ) l' E N 1' R O P 4 ()-9 5 k |l' s

čĺ,ľtladlon triedv Á

Montáž r,ýchlomontĺržnej sady na nastavcnie
konštantnei tenlotv - ochľana sniatockv

Rýthkntonlĺižnu -:aĺlu so znliĺ:štlĺ'ĺtčĺlnl . DN .i] s
ĺ1erpudlom zllpha ) ó()

MontáŽ rýchlomontážnej sady s 3-cestným
zmiešavačom ľ)N 32

ZĺisobnÍk neliet lllę Ślliľúklĺ+: noĺlĺivač 50{) I

Presun hmôt pľe kotolne umiestnené vo výške
(hĺbke) do 6 m

DN 200 mm. VýškV 8 m
Nerezový komín Schiedel lCS 25 dvojplášlbuý

Ál -l Á C K Lj p\ i t e ľnl i c hl rcg tl l atĺn' vy k. o h ľ u h u s o
ztniesLtvanin Clt (:S-13 I N

Áltĺk:k l:hĺlĺ'{ ł'?gulátor '* RS konltlikit:iolt CS-)96

ks

ł-s

ks

sĺul
11

ks

ł.s

Á's

łs

t

súb

l'.ľ

łs

i:s

1.000

L000

L000

1.000

1.000

1.040

L0()0

I 000

1,000

I 000

I 000

0.093

t,000

350.00

360 00

60.00

560.00

3ôo 0o

4430.00

134.00

134.00

44 00

403,00

40 00

5.00

't200,00

560.00

360 00

4430.00

350.00

134,00

44 00

403,00

40 00

360 00

60.00

0.46

'1200 00

134.00

.tl

5t

50

181

484

731 732331054

J846 lt)0 I ?70(t

184630006900

MontáŽ expanznej nádoby tlak 6 barov s
mcmbránou 200 l

Yĺ:nĺil sĺl zuisleníln R l prc N 8Ü-5rl0' ną kł>nllolu'
liilržhu,l vvnienll exrulllzlí,t'Il niu]oh

Nĺiĺloba expanzn<i s menbľánĺiu !.l,p N )00 l' D 792

mnl, v 20-i mnl, pripoienie R l", 6 bar šeĺlĺi,
REFLEX

łs

Á.s

ks

t.000

1.000

I .(.r()()

197.00

35.00

35.00

35.00

35 00

197.00
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Stavba:

Objekt:

objednávatel': obesStaškov

Zhotovitel':

Miesto:

734

l'K Slavia Staškov - Vykurovanie

ZADANIE

Spracoval

Dátum:

Ing.Peter Machovcak

10.9.2019

ť]stľcdnó kúrenĺe -

55

54

53

Č.

7ft

771

KCN

998732 l 0 l

I 20763

732351010

Kód položky

Presun lrmôt pre slrojovne v objektoch výšky ĺlo 6
m

,lhnnulačnĺi nćlĺIľž ÁK ] 000 ftzokiĺ'in v cenej

MontáŽ akumulačného zásobníka vykurovacej vody
v spojení so soláĹ systémami, tcpcl. čerpadlarni a
kotlami na nevné Dalivo obiem 950 t

Popis

Ĺĺ

ks

MJ

o.o?,?,

t.000

1.000

MnoŽstvo
celkom

10.00

590 00

200.00

Ccnajcdnotková

o.22

590.00

200.00

Ccna cclkom

57

56

ó5

64

6?

6Ż

6l

ó0

59

.5ĺł

731

731

7.\1

731

131

711

731

73t

7i'l

733lŻsoo6

't33125003

998733 I 0 I

7331902t7

I 2727 l

733 I 75003

73312501 r,l

7331'Ż5ol5

733lŻ50lŻ

733 l 25009

nrienr. 89/5
Tlaková skriška potrubia z ocel'ových rurok do

lJľĘlĺl'noĺ,acie pl'islu,s,łlstvo k polruhiu - objimkv a
:(il;cs t'

Kompcnzátor prc occl'ové potrubic pryžový G l
závitorĺł

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x l
5

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x l ,

5

Potrubic z uhlíkovcj occlc spájané lisovaním 28x l 
'

5

Potrubie z uhlíkovej ocele spájarlé lisovaním 22x l ,
5

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním l 8xl,

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním l 5x l ,
)

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch
vÝškv do 6 m

ks

m

m

m

m

tn

m

t

m

łs

2.000

30.000

30.000

26.000

10.000

I 00.000

70.000

0.392

266,000

t.000 50 00

17.20

52n'

4.00

3.30

220

'ĺ.60

1.40

0.s0

0.50

160.00

98.00

0.20

133.00

50.00

34.40

156.00

í20-o0

85.80

22.00

68

67

66

69

'731

731

D(ł l

D(ł I

I .t7?44 t

I 762 1tt7

'134Ż09ll3

734213250
ľvlontriž ventilu oĺlvz<]ušňovacieho závitového
automatického G li2

ĺLłltil do spiančlgl Rĺ.- l DN l 5, ľohov1,i,.s

ĺ n ĺ ŕ n os l'ĺlt l trzayre l ia. p r ýn i ka 1ą ĺ,yk1 uol'a<:ie
lł:le.ło.s kuiel'' le'ĺnení nl, pripoi.na ł'tirLĺ univeľĺ.

ĺbnĺil TS-98-ĺ, DN]5, teľmostat, pľianv, s
plcĺlnaslavením. pľĺ1lo.ika na 4,k. ĺcle'so s hłžeI'.
ł('\.' DliDoi?nic n0 rúľu univeľ:ĺiĺ. hnllom

Montáž zĺr'itovej pripojovacej armatúry
wkurovacic teleso

ks

łs

Ä:ĺ

ks

5.000

t 5.000

t5.()00

I 5-000

350

8.50

15.00

35.00

17 50

127.50

225.OO

525.OO
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Stavba:

Objekt:

objednávatel': obesStaškov

Zhotovitel':

Miesto:

735

FK Slavia Staškov - Vykurovanie

ZADANIE

ovládaním

Spracoval:

Dátum:

Ing.Peter Machovcak

10.9.2019

Ustredné

ventilu s

Konštľukcĺc doplnkové kovovó

80

79

78

77

76

'75

74

'13

7]

7t

70

Č

73t

.11 I

731

s5t

'l3t
.í.' /

731

DG]

'131

_ĺ_ĺ /

KCN

998',734t01

4)241000:500

55 I:700 I 2300

734291360

551:t0014200

734252130

5-s I ) t0045000

734224018

I92-ł006

734223Ż08

55 I 27000390()

Kód poloŽky

Presun htnôt pľe armatriry v objektoch výšĘ ĺlo 6

Fi!ĺeľ:tivilový nercz, 6,14", ,]ĺ. I20 nm, neľcz o<:e!'

,1STM Á-15] CF'\Ä4. nelę: oĺ:e]'iBI ]l6. ĺl/ÁR

otlkalovuč Fląntco Cleal E<:ĺlPlus l Ii2" F,

izo l ác iĺl s Nlll llo ľ. F I' A l''ĺ C o

Montáž filtra závitového G l l/2

L'entil pĺlistný pre v1,kuroĺ,anie, I" x 5i4"' 0,5--5,.5

buľ. PNIó. KD25 l)uul. nlosutl:. Iý''4R

Montáž ventilu poisłného rohového G l

(iul'ovýventil l lil'', páčkn č.enena-chrón.
GI.4COll,ĺINl

Montáž sul'ového kohr'rta závitového G 6/4

H Iu vi t'ĺl ! eľno's t uĺ. l' Đe s Ęn- nini'' LÍ ) 8.r I, 5,s
po lo h ou "0'', 6- j 0" C ĺe pl. l ozs ah,s h,apal i nolliłl
s n i nnčom' nąs ! ul,i te I'n á ĺrľo! i m razol,ti t;t: h ľan a p ľ i
c<:a 6"C

Montáž termostatickej hlavice kvapal inovej
iednoduchei

()ĺlvzdušřlot'tl<\ plavikoy.li l:Iexľenl R Ii3" - -]/łJ"'
ŕ-I"4^.ĺCO

Popis

t

ł.r

kĺ

ks

ł.s

ks

łs

ks

łs

sťrb

łľ

MJ

0.046

I 000

t.00(,

2.000

()00

2.000

ő'0(j()

(r.000

15.()00

15.000

5 '(lĺ)(}

MnoŽslvo
cclkom

5.00

62.00

95 no

10.00

52 00

6.50

14.50

12.00

12.00

1.00

6.50

Ccna jednotková

o.23

ô2.00

95.00

20.oo

104.00

13 00

87,00

72.OO

1AO O0

15,00

32.50

Cena celkom

87

86

8-5

,ĺJ

83

8Ż

ĺ{l

73t

't3r

't3I

71'l

998735 l 0r

2219t0201-1

221620201-1

2216 t2201 ,1

73515-9649

735l58ĺ20

7350009t2

ocel'ové punelovcj radiótor.v KORAD 22K
600x2000, s hočn'ýnl pľipojĺlnín, s 2 panelni a 1
konvektoľmi

occl'oĺ,ć panL:loĺ,é radiátor'v KORAD 22K
ó00xl 200, s bočn.linl pľipoieníln' s 2 panelnti a 2
kont ek!ormi

Montáž vvkurovacieho tclesa oanclového

Vykuľovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa
vodou

ví'škv ĺ1o 6 m
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch

ocel'ové punłłlové rądiaĺ<lľy K()RÁD 22K
900x 1 000' s lxx|n'i'm pľipoiellím, s 2 punelni a 2
konvektormi

ks

ks

t

iĺ

ls

łs

ks

o.8Ż7

-r.000

8.000

2.000

t-5-000

l -5.000

15.000

5oo

98.00

115.O0

78 00

50 00

?oo

3.50

920 00

156 00

750 O0

30 00

52 50

41Ą

490.O0

767
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Stavba:

Objckh

objednávatel': obesStaškov
Zhotovitel':

Miesto:

769

osT

FK Slavia Staškov - Vykurovĺnie

ZADANIE

Spracoval:

Dáfum:

Ing.Peter Maohovcak

10.9.2019

ontáže

ostatnó

Celkom /c. 2łłl 2{ ána bĺ.r
/ą" 4rs S SJP/

:łľlltolilOttt s.ľ.ą
.-llela í13.,|?3 5: ^'_rL^U

r. Ą$|7 a A''
r.l : '

I
,. ,-. 004

rl

lńL^ĺĺłn^.t s.ro.

Ú. nl..'--'- -3 staškov
lČo: ł
Tél.:0911 263 b4B' UVUr oul wvl

9.5

91

9l

Č.

767

-1to

-167

KCN

16'199st
MontáŽ ostatných atypických kovových stavcbných

do 20

-i
I'omoala ocelol,a kon'łtnkĺ:ia na kouenie Ä-onliltłl
n nt{

998767
Pľesun hmôt pre kovor'é stavebĺédoplnkové

doónl

Kód položky Popis

t

Á'ĺ

kp

MJ

0.0 l9

t.0(n

20,000

Množstvo
cclkom

10,00

100.00

5,00

Cona jcclnotková

0.19

00

100.00

Cona cclkom

97

96

42e

769

4297202041 00

769035078

IS0

Monłáž krycej mľiežky hranatej do pľieľez.u 0.l00
mŻ

Ás

ks

2.000

2.000

15.00 30,00

10,00

l0s

104

103

l02.

Ttzs

HZS

HZS

HZS-0090

HZS-0071

HZS-0061

HZS-0052

Zaškolcnie obsluhy do<lávatc|'skott finnou a
srlustenie systému do prevádzky

Hydraul ickó v1ľcgulovanie vykurovacicho systému
rločas wkuľovacęi slcušlgz

hod

hoĺl

ks

hod

1.000

'72.000

1.000

40.00

12.00

1 00.00

40,00

864.00

100,00
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