
,'Prekládka verejného vodovodu - Staškov CKN 256213 ,2562ll*

Zm|uva o dielo ć'.1ll202t
vz^vretá podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka

v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
obchodné meno spoločnosti
Adresa sídla spoločnosti:
lČo:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IBAN:
Zastiryený:
Tel:
E-mail:
(ďalej len,,zhotoviteľ")

a

objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Zastupený
IČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:

e-mail:
(ďalej ako,'obj ednávateľ")

Milan Škorvánek
Staškov 149,0Ż3 53 Staškov
3543583ó
104246499s
sK1042464995
SLSP a.s.

310263260/0900

sK47 0900 0000 0003 1026 3260
Milan Škorvánek
0903770056
milan. skorvanek@ centrun. sk

Obec Staškov
ul' Jozefa Kľoneľa 588,023 53 Staškov
Slovenská ľepublika
Ing. Ladislav Šimčisko _starosta obce
003r4293
2020553271
Prima banka Slovensko, a. s.

SKSl 5ó00 0000 0002 79ó1 5001

starostaíĐstaskov.sk

il.
Úvodné ustanovenĺa

2.1 Túto zmluvu uzatvárajuzmluvné strany ako výsledokzákazky realizovanej postupom podľa
zákona č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmęne a đoplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na predmet zákazky : ,,Prekládka verejného vodovodu - Staškov
CKN 256213,2562ll"objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie
ponúk postupom podľa $l 17 zákona o verejnom obstarávaní.
2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky pľedloŽil súťaŽnú ponuku aj zhotoviteľ. Na
základe vyhodnotenia stťažných ponúk predloŽených v rámci pľedmetného postupu zadávania
zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnút'
podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.
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II I.

Pľedmet zmluvy a účel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je rea|izácia diela:: ,,Pľekládka verejného vodovodu - Staškov
CKN 256213, 2562ll" v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kńtéńí, ktoľé sú
neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok
určených v tejto zmluve.
3.2 Zhotoviteľ je podl'a tejto zmluvy povinný vykonat' dielo v súlade s podmienkami veľejného
obstarávania a podľa pokynov objednávateĺ"a. Zhotovitel' sa zaväzujeodovzdať vykonané dielo
objednávateľovi riadnę a včas.
3.3 Súčasťou diela je dodávka amontážvšetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj vecí, ktoľé sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčast'ou tejto špeciťlkácie je
rozpočet)

3.4 Súčast'ou diela sú doklady o vykonaných skúškach, revízne správy' atesty a certifikáty,
uŽívatel'ské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k pľedmetu diela
vyplýva z právneho pľedpisu a|ebo z obchođných zvyklostí; všetky listiny musia byt'
vyhotovené v slovenskom jazyku'
3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podľobne oboznámil so všetkými
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne
spôsobilá osoba nemá Žiadnę otázky či pripomienky. TaktieŽ skontroloval predloŽené podklady
a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktoru by mal objednávateľa upozorniť ďalebo ktorá by
mohl a kompl ikov ať r ealizáciu samotného di el a.

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, Že na štúdium podkladov aprípľavu rcalizácie diela mal
dostatočný časový priestor a so všetkými ľelevantnými skutočnost'ami sa podľobne oboznámil.
3.7 Súčast'ou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organízácie práce
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by
neplnilo poŽadovaný účel alebo, ak ich potľeba obvykle vyplýva zpovahy diela.
3.8 objednźxateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu
diela.
3.9 Dielo je vykonané ńadne' pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou ajej,
prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi pľedpismi a inými
aplikovateľn1ými predpismi a ľozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je
pouŽiteľné na dojednaný účel a pokial'má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
3.l0 Dielo budę financované z rozpočtu obce.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: k.ú. Staškov CKN 25ó2 /3,2562/1
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce max do: 15 pracovných dní od pľevzatia
staveniska
4.3 NedodrŽanie termínov Sa povaŽuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje
objednávateľa na okamŽité odstúpenie od tejto zmluvy.
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4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznźLmiť objednávatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťaŽuje uskutočnenie prác amá za následok predĺŽenie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotovitel' je povinný najneskôľ pń odovzdávaní diela
objednávateľovi predloŽiť dokumenty a doklady' potľebné k riadnemu uŽívaniu diela. Pokiaľ
bude akýkoľvek doklad absentovat', dielo sa aŽ do času jeho predloŽenia povaŽuje za
neodovzdané'

4.6 Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávatel'toto dielo prevziat'aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.7 Zhotovitel' je opľávnený prerušit'práce na dięle vprípade zásahu vyššej moci, ktorou je
prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôlę zmluvnej strany povinnej plniť a bľáni jej v splnení
povinností uloŽenej touto zmluvou, právnym predpisom alebo ľozhodnutím alebo opatľením
správneho orgánu' pokiaľ nemôŽe predpoklađať, Že by povinná zm|uvná stľana mohla túto
prekáŽku alebo jej následky prekonať alebo odstľániť ataktież, že by mohla túto prekáŽku
v čase vzniku záväzkupredpokladať. Zazásahvyššej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,
výskyt povodní, zemetrasenie' generálny štľajk, uskutočnenie aľcheologického prieskumu'
zač,atie spľávnych konaní v dôsledku výskýu vzácnych rastlín alebo Živočíchov v lokalite,
v ktoľej sa má nacháđzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych oľgánov,
ktoľé bránia výkonu diela.
4.8 Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, ž'e Zhotoviteľ je oprávnený pľerušit' práce na diele
v prípade, ak z poveteľnostných dôvodov nemôŽe dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
požiadavke objednávateľa na prvotńednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí bý písomne
odsúhlasené obj ednávatęľom.
4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu
diela podl'a predchádzajúceho ustanovęnia zm\uvy písomne informovať objednávateľa.
V prípade' akobjednávateľ s pľerušením prácnadielepísomnenesúhlasiatrvánazhotovovaní
điela' zhotoviteľ je povinný okamŽite pokľačovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela' ktoľé vznikli
v dôsledku zhotovenia dięlazanevhodných povetemostných podmienok nazáklađepísomného
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
4.10. Zhotovitel' musí ľešpektovat' záväzné stanovisko pre stavebné povolenĺe od
spoločnosti Severoslovenské vodáľne a kanalizácie, a.s. zo dňa 3.8.2020 nasledovne:

- Rozšírenie vodovodu odsrihlasujú z materiálu PE r00 HD PE D 110x6,6mm, sDR 17, PN
10 (vnútorný profil 100 mm). Spájanie vodovodného potrubia realizovat'
elektrotvarovkami.
- V miestach zmeny trasy vodovodného potrubia (začiatok a koniec pľekládĘ, lom Vl
a Y2) žiadame osadĺt' tvarovky koleno 45old110_2ks
- V miestach napojenia na exĺstujúce vodovodné potrubie (začiatok a koniec prekládky)
žiadame vodovodné potľubie zabezpečiť pľoti posunutĺu uložením potrubĺa do
betónoqých blokov.
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,,Pľek]ádka verejného vodovodu - StaŠkov CKN 256213,2562ll*

- Vyhl'adávací vodič typ CYKY 2x2,5 mm2' ľesp. AYKY 2x4 mm2 vyviest' do tľat'ových
šupátok až k poklopom s dostatočnou vôl'ou. Napojenie na jestvujúci vodič musí byt'
vlhkotesné (použit'zmršt'ovaciu pásku). Preskúmat' funkčnost'vyhl'adávacieho vodiča
nad potrubím. Teľmín a spôsob vykonania skúšky vopred konzultovat' so zástupcami
spoločnosti SEVAK a.s.
_ Lôžko hr. l50mm a obsyp hr.300mm nad potľubie musí byť zrealizovaný pieskom resp.
štľkopieskom s vel'kost'ou zŕn max. 8mm.
- Rušené časti veľejného vodovodu je potrebné vhodným technickým opatľením
zabezpečit' tak, aby v budúcnosti nespôsobovali problémy (zalepit,, łryťaźit') Prípadný
vyt'aźený kovový mateľiál (aľmatúry, poklopy) požadujeme doľučĺt'na SEVAK, a.s.
- Počas stavebných pľác je zhotovitel'verejného vodovodu povinný prĘvať na kontľolu
zrea|lzovaných prác (tôžko a obsyp, montáź potrubia, aľmatúľ, upevnenie a pľeskrĺšanie
vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie
funkčnosti poklopov na aľmatúľach) ako odboľný technický dohl'ad budúceho
pľevádzkovatel'a - zamestnanca spoločnosti SEVAK a.s.(majstra HS vodovody)
- o výsledku skúšok je povĺnný zhotovitel' napísat' záznam do stavebného denníka
a nechat'ho potvrdit'podpisom majstľa SEVAK.

V.
Cena za dielo

5'1 Zm|uvná cena diela sa povaŽuje Za cenlJ maximálnu a nemennú, ktoľá je platná a záväzná
počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH
5.1.2 sadzba}} %oDPH
5.1.3 celkovázm|uvná cena vľátane DPH 5000 €
NIE SOM PLATCOM DPH
(slovom pät'tisíc eur)
5.2 Ak uchádzač, nie je platcom DPH' na skutočnost', Že nie je platcom DPH, upozorní
označením,,Nie som platcom DPH...
5.3 Cena diela je stanovená najmä na zák|ade celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne
špecifikovanej podl'a ocęneného výkazuvýmer .

Zmluvné jednotkové ceny dođávaných tovarov, sluŽieb a prźrc uvedené
v Prílohe č,.2 tejto zmluvy zahŕňajuvšetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zm|uvy a platia po celú dobu plnenia.
5.4 objednávatel'má právo zmenit', zužit' a\ebo rozšíńt'ľozsah jednotliqých prác a dodávok
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak
pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahmuté,bude ich cena
dohodnutá na zák|ađe cenovej kalkulácie, ktoru je zhotovitel' povinný predloŽiť
objednávateľovi vopľed na písomné odsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotovitel'a spojené
so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, ptevádzkových a
administratívnych réŽii zhotovitel'a' ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej
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dokumentácie, revizii, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžii,
ktoré sú potrebné na kompletnű realizźĺciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela

vI.
Platobné podmienky

6.1 objednávatel' je povinný zap|atit' zhotovitel'ovi konečnú cenu za die|o na základe
pľotokoláľneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotovitel' je povinný pń protokolárnom
odovzdaní diela predloŽit'objednávateľovi ceľtifikáty pouŽitých matęńálov.
6.2 Faktúra konęčného vyúčtovania bude vystavená do 7 dní od prebeľacieho konania, na
ktoľom objednávatel' prevezme dielo od zhotoviteľa.
6'3 Akékol'vek Zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $
547 obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej priráŽky.
6'4 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie sluŽby musí byt
stanovená vzmysle zákona NR SR č,.1811996 Z. z. o cenách vzneni neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č,.8711996 Z. z.,ktorou sa vykonávazákon o cenách.
6.5 Po protokolárnom odovzdaní aprevzati predmetu zmluvy, na zák|ade pľeberacích
protokolov potvľdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktoľej splatnosť
je do ó0 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Zm|uvné stľany vzájomne konštatujú, Že

dohoda o lęhote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k pľávam a povinnostiam
Zhoto vi te ľ a zo ztlv äzko vého v zť ahu zalo ženého zm l uvou.
6.6 Faktúra musí obsahovat' náležitosti podľa $ 74 zźlkona č.22Ż12004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorších predpisov. objednávateľ je opľávnený namietat' vecnú a foľmálnu
správnost'a úplnosť faktury či jej povinných pńloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začinaplynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sídla objednávateľa.
6.7 Zmluvné strany sa dohodli' že po dobu nevyhnutnú pre administľatívnu finančnú kontrolu
príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finaněného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa
vystavenej objednávateľomzaúčelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh' ako aj po
dobu certifikácie platby zo stľany príslušných riadiacich a kontrolných oľgánov, bude v prípade
omęškania objednávatel'a s úhradou takejto faktury mať zhotoviteľ nárok na úhradu úľokov z
omeškania vo výške 0,00IoÁ đlŽnej sumy denne.

6.9 objednávatęľ neposkytuje pľeddavok' ani zálohovú platbu.
6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry
objednávateľovi.

VII.
Zmluvné záruky

7.I Zhotoviteľ je zaviazaný zhotovit' dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzlje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montáŽnych prác,
dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu,
vrátanę jeho prípadných zmięn. Dielo i jeho jednotlivé časti musia bý vyhotovené v kvalite
poŽadovanej objednávateľom, tj. v súlade s platn1ými právnymi predpismi' STN, ISo,
technickými požiadavkami na tovar amusia byt' ,rsúlade spodmienkamivýkazu výmer,
nevynímajúc pokyny obj ednávateľa.
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7.Ż Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpeč,it'uskutočnenie
týchto skúšok pľed odovzdaním diďlaza účasti objednávateľa.
7 '3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
pouŽitých materiálov ,v đižkę60 (šest'desiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní
aprevzati diela. Vprípade materiálov avyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
výľobca osobitnú ztruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, p|ati záruč,ná doba v dĺzke
uvedenej výrobcom týchto mateńálov alebo výľobkov.
7 '4 v prípade zániku zźwäzku zhotoviteľa zhotovit' dielo bez toho, aby došlo k pľotokolárnemu
odovzdaniu diela, zač,ina záruč,ná doba plynút' odo dňa zániku záväzku zhotovitel'a zhotovit'
dielo.
7 .5 v prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, zač,ína plynúť záručná lehota za
ucelenú, samostatne funkčnú čast'diela, na ktorej sa vyskynú vady a nedoľobky, aŽ nasledujúci
deň po odstránení poslednej vady a nędoľobku. Po odstránení vady alebo nedoľobku sú zmluvné
strany povinné spísat' pľotokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
7.ó Počas záruč,nej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne
po obdrŽaní písomnej výzvy objednávatel'a odstrániť všetky vady diela, zaktoré zodpovedá.
7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpit' k odstráneniu záručnej vaďy bez zbytočného odkladu a to
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách
ostatných. Pri odstľaňovaní záruč,nej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s
pokynmi objednávateľa alębo vlastníka alebo spľávcu diela. Ak je pľedpokladaná doba
odstránenia záruěnej vady dlhšia ako 7 đni, je zhotoviteľ povinný oznámit' tuto skutočnost'
písomne najneskôľ v lehote 3 dní od obdržania reklamácie'
7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci zźručnej
doby a jej výsledok bude zachýený v protokole o ukončení záruč,nej doby. V prípade výskytu
vád sa tieto uvedú v protokole, pńčom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote,
inak do 30 dní od podpisu pľotokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť pľotokoláme
zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstľáni'
má objednávateľ právo odstľániť vady sám alebo prostredníctvom tľetej osoby na náklady
zhotoviteľa.

VUI.
Postup a organizácia práce

8.1 objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ je povinný
prevziat'stavęnisko v lehote do 5 pľacovných dní od podpisu zmluvy o dielo
8.2 Zhotoviteľ má právo vykonávat' všetky práce spôsobom, ktoý považuje za najrýchlejší
k riadnemu zhotoveniu diela pri ľešpektovaní účelu tejto zmluvy, poŽadovanej kvality,
zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie pľác s tretími osobami.
8.3 Zhotoviteľ sa zavazuje poskyovať objeđnávatel'ovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
inťormácie a poŽadov anú súčinnosť.
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8.4 Zhotovitel'preberá vplnom rozsahu zodpovednosť Za vlastné riadenie postupu prác, za
bezpečnost' a ochĺanu zdravia vlastných pľacovníkov i pracovníkov subdodávateľov a
ostatných nim pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrŽiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochľany zdravia pri práci, ako aj platných
poŽiamych pľedpisov. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých
stavenísk bezpeěnostným značením vzmysle Nariadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.

o poŽiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Naľiadenia vlády č,' 39612006
Z. z. Zhotovitel' je povinný dodrŽiavat' všetky predpisy, norTny, vyhlášky a zákony týkajúce sa
B0ZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, Žę čast' prác möže by' vykonávaná za plnej prevádzky
objednávatel'a azaväzuje Sa zabezpeč,it'aoznač,it'stavbu tak, aby nedošlo kurazu
z amestnanco v obj ednáv ateľ a al alebo tretí ch o sôb.

8.5 objednávateľ od zhotovitel'avyŽaduje systematický prístup k ochrane Životného prostredia
vo všetkých etapách stavebných pľác. Prístup spočíva vo vývoľeni, zavedení a udržovaní
spľávne štruktúrovaného systému environmęntálneho manaŽérstva, ktorý je súěasťou
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania
zhotoviteľa'
8.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v pńpade vzniku mimoriadnych udalostí
(űrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti
oznámit' neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia
preventívnych opatľení.
8.7 Práce, ktoré vykazujűuŽ v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v ľozpoľe s STN, musí
zhotoviteľ na vlastné náklady nahľadiť bezchybnými prácami.
8'8 Zhotoviteľ je povinný pouŽiť pľe zhotovenie diela len výľobky, ktoré majú také vlastnosti,
aby na dobu pľedpokladanej existencie bola pri bežnej ridrŽbe zaruěená poŽadovaná
mechanická pevnost' a stabilita ,požiama bezpečnosť, hygienick é požiadavky, ochĺan a zdravia
a Životného prostľedia a bezpečnost'pri uživani.
8.9 Zhotoviteľ zodpoveđázačistotu a poriadok pri zhotovení diela, zaväzuje sa odstrániť všetok
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
8.10 Zhotovitel'počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnost'ou bezdôvodne obmedziť
plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktoýje v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Dôvod, rozsah a pľedpokladanú alebo skutočnú dobu obmeđzenia plynulosti prevádzky je
zhotoviteľ povinný preľokovať s objednávateľom vopred.
8.11 objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktoráje tam so
súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú
povinní takúto vykázanu osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázaĺia
nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

Ix.
Kontľola uskutočnenia dĺela

9.l objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia dięla zhotoviteľom
prostľedníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
poŽadovať, aby zhotoviteľ takéto vady ođstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
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9.3 V prípade Zmeny subdodávatel'a počas trvania Zmluvy medzi objednávateľom a
zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktoľom má
Zmena subdodávateľa nastať oznámit' objednávatel'ovi zmenu subdodávatel'a a v tomto
oznámeni uviesť minimálne nasledovné :

a) podíel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávatel'om, navrhovaných subdodávatęl'ov a predmety
subdodávok,

b) navrhovaný subdodávatel'spÍňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dôvody na lylúčenie podl'a $ 40 ods. 6 písm' a) aŹh) a ods' 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavębné práce alebo poskyovať sluŽbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, ktoý má subdodávatęl' plniť.

X.
Poistenie a ochrana zdravĺa

10.l Bezpečnosť a ochÍana zdravia
Zhotovitel' sa ZaväZuje: dodľŽiavat'bezpečnostné, hygienické, poŽiame a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnost'ou pľáce v zmysle pńslušných právnych
pľedpisov, vybavit' seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podl'a
pľofesií, činností anzik na pľacovisku objednávateľa, minimalizovat' negatívne vplyvy
stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnost', prašnost', emisiu, exhalátov zo spal'ovacích
motorov.
I0.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pń jeho
činnosti na pracovisku k ohĺozeniu Života azdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších
osôb, ktoľé by pń jeho činnosti mohli viest' k ohľozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zanadęni a obj ektov'
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodľŽovanie pracovnoprávnych pľedpisov
a S nimi súvisiacich právnych predpisov.
10.4 Na účely tejto zákazky saza subdodávateľov povaŽuje hospodársky subjekt, ktoý uzavrie
alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej ěasti zźlkazky.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom ato bez ohľadu na to, či zhotovitel'pouŽil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu aza akých podmienok. objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči
subdodávateľom zhotoviteľa.
10.6 Zmluvné stľany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ
využivat' a rovnako tak menný Zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi
v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

xI.
Sankcie

l l.l V prípade porušenia zmluvných zźwäzkov, sa zmluvné stľany dohodli na nasledovných
sankciách:

11.1.1 v prípade' Že bude zhotovitel'v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške O,3 o/o Z ceny dielazakaždý deň omeškania,
II '1 .2 v prípade omeškania so začatím vykonávaniaprác na diele je zhotovitel' povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Euľ zakaždý aj začatý deň omeškania,
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1 1.l '3 v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov diela ďalebo s nástupom na
odstránenie vady je zhotovitel' povinný zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
500,- Euľ zakaždý aj zač,atý deň omeškania,
1l.I.4 v pľípade porušenia ktoľejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich
zmęny má objednávateľ náľok na zmluvnú pokutu vo výške 5 o/o z ceny predmetu zmluvy za
každé porušenie povinností a to aj opakovane,
1I'2 Zhotoviteľ má právo poŽadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak
objednávateľ nezap|atí cenu za đielo podľa faktúry a to po máľnom uplynutí dodatočnej lehoty
15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotovitel'a vo výške podl'a všeobecne zźtväzných
právnych pľedpisov.

1 l.3 objednávatel' má popri zap|ateni zmluvnej pokuty nárok na náhľadu škody, ktorá mu
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktoru bola stanovená zmluvná pokuta a to bez
ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
l1.4 Zap|atenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splniť bez zbytoč,ného
odkladu porušenú povinnost', ani akýchkol'vek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä
vykonat'dielo včas.
1I.5 Zhotoviteľ nie je oprávnenýjednostrannezapoěitať svoju pohl'adávku vyplyvajúcu z tejto
zmluvy pľoti pohl'adávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek
nároky, ktoré mu nazáklaďe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzt'ahom vzniknú.
17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu náľokov
alebo sankcií Zo stľany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči
objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií

XII.
Vlastníctvo diela

l2.l Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. od okamihu zač,atiaprác
na diele aŽ do protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
l2.2 Y|astníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednost' za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho
odovzdania diela objednávatel'ovi.
12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteI' za ne zodpovedá od okamihu ich
prevzatia. Po splnení svojho záväzkupodľa tejto zmluvyje zhotoviteľ povinnýtieto dokumenty
v r átiť obj ednávateľovi.
12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdani aprevzatí diela precháđza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na objednávateľa.
I2.5 Zm|uvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uloŽęná zhotoviteľovi touto
zmluvou alebo na jej základe sa povaŽuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá
voči tomu Žíadne výhĺady.
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XUI.
Odovzdanie a prevzatie diela

l3.l objednávateľ prevezme dielo dokončené vsúlade stouto zmluvou od zhotovitel'a
písomným protokolom o odovzdani aprevzatí diela, ktorého návrh pľipraví zhotovitel'.
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
13 '2 v prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potľebnú súčinnost' v tom zmysle' Že na výzvu zhotovitęľa zaslanú objednávatel'ovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Žiadnym spôsobom reagovat' 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 odstúpiť.
l3.3 objednávatęľ pľevezme dielo len v prípade, Že budú zhotovené podľa záväzných noriem
a predpisov tak, aby slúŽili k uĺčenému účelu, bęzvád a nedoľobkov. Výskyt vád a nedorobkov
na diele, nepredstavujúcich prekáŽku uživania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaŽe ich odstľánit'
v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdáv ani a ptevzatí diela.
13.5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

XIV.
odstúpenie od zmluvy

14.l objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v pńpade ak:

a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
b) zhotoviteľ nedodľžuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoľé boli stanovené touto zmluvou, všeobecne zźlväznými
právnymi predpismi a technickými normami,
c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskyru okolnosti vyššej moci,
d) objednávatel' zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo pľostredníctvom subdodávateľa, ktorý
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na
vylúčenie podľa $ 40 ods.6 písm. a) ažh) aods. 7 zákona overejnom obstarávaní; anie je
opľávnený dodávat'tovar, uskutočňovat' stavebné práce alebo poskýovať sluŽbu vo vzt'ahu
k tej časti pľedmetu zákazky, ktoru má subdodávateľ plniť'
e) zhotoviteľ je v likvidácii' voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizaěné konani e'

f) poruší akúkoľvek povinnosť podl'a tejto zmluvy, ktoľá sa povaŽuje za podstatnú.
14.2 odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost' dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane .

odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho zneĺia obchodného zákonníka.
14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonat'všetky potľebné opatrenia za účelom zabránenja škody broziacej objednávateľovi v
súvi slo sti s ukoněení m r ea]rizácie dięl a zhotoviteľom'
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela' ako aj
podklady, ktoré sú potľebné na dokončenie diela,
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c) vypratat', opustit' a odovzdať objednávatel'ovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstúpenia,
d) písomne informovat'objednávatel'a o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie
diela.

xv.
Doručovanie

L5'I KaŽdávýzva, oznámenie alebo iný dokument' ktorý má byt'podl'a tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej Strane, sa bude povaŽovat'za doručený:
l5.1'l v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
l5. l '2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepraq
, ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 vdeň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktorýkoľvek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania' ak bol
dokument zas\aný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
l5.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, Že došlo k doručeniu
a\ebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doporučená zásielka alebo, Že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná
a Že odosielateľ akejkoľvek ťaxovej správy môže predloŽiť potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkľétnych okoIností.
15.3 Ak sa písomnost' doruěená ťaxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doruěovanie voči adľesátovi účinné len v prípade, ak je písomnost'
doručená adresátovi aj poštou alebo osobn1fun odovzdaním do 3 (troch ) pracovných dní ođ
doruěenia faxom.

XVI.
Záv er eč'né ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po đni jej zverejnenia.
|6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie
obđtží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrží zhotoviteľ.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je moŽné uskutočňovat'výlučne ťormou písomných a očíslovaných
dodatkov podľa zákona č,.343l20L5 Z. z. overejnom obstarávani aozmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.
16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu' sú povaŽované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií
vyžiadaných tretími osobami, ktoých oprávnenie vyplyva z príslušných pľávnych predpisov
a informácií oznámených právnyn a ekonomickým poradcom, žiadnazo zmluvných strán nie
je opĺávnenä použiť, alebo poskýnút' informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa
zákona č' 21112000 Z'z. o slobodnom prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov.
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16.6 Prtxa a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou,
a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa pľíslušných
ustanovenĺ slovenských právnych pľedpisov.
16.7 Yzt'ahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa ńadia všeobecne závđznými právnymi
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné Spory vzniknuté ztejto zmluvy, vždy najskÔr
vzájomným jednaním.

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočnitel'ným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pľe tento prípad sa zmluvné
strany zavazuju, Że takéto neplatné alebo neuskutočnitel'né ustanovenie nahradia ustanovením
iným, ktoré ho v pľávnom aj v obchodnom zmysle najbliŽŠie nahradzuje'
16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluw pľečítali, sjej obsahom sa riadne apodrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zľozumiteľné a vyjadrujú slobodnú
aváŽnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola pľejavená vtiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi'
16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha ě. l Návrh na plnenie kritérií a
Príloha č. 2 PoloŽkovitý ocenený výkaz výmer

V Staškove dňa 2ł ,6' ur4 V Staškove dňa
Zazhotoviteľa

Ł1' s Lo2'i,
Zaobjednávateľa

(''ł1, 
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Príloha č. 4

Uchádzač vyhlasuje, źe,łtrĺNfE JE* platiteľom DPH

T 35435836

Bankové spojenie:SLSP a.s.

Telefón:0903770056

| 1042464995D DPII:SKl042464995

Adresa sídla uchádzač.a: Staškov 149

obchodné m€no spoločnosti: Milan ánek

Návrh na plnenie kritéľií
Názov zákazky:,,Prekládka verejného vodovodu _ Staškov CKr\ 256Ż13,256211"

IBAN: SK47 0900 0000 0003 i026 3260

e_m ail : Milan. sko ľvanek@'centru m.s k

zástupcovia podl'a dokladu o oprávnení podnikať:tutáľni

Zapísaný v 20oa nn76l00002 reg"č. 16 l200t

CENA CELKOM

''Prekládka verejného
vodovodu Staškov CKN
2s62ĺ3'2562ĺt*

Nĺĺzov predmetu obstarávania:
Celková cena bez DPH:

DPH:
Cęlková cena s DPH:

5t)00

5000

Cena stanovená za celý predmet zákazĘ obsahuje všetĘ náklađy súvisiace s pľedmetom obstar:ĺĺvania v srĺüade s opisom predmetu

zákazĘ' V súvislosti s touto zákázkou nevanilolrĺ veľejnému obstaľávatelbvi žiadne iné doĺlatočnó ruíklady.

V.'s r.ĺ iłp.9.... ĺĺu .!..!.:.....zoz{
l..n

-,1 L)€Ł-

Ivĺeno, priezvisko. funkiia a podpis uchádzačďštatuuámeho orgán
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba: Prekládka verejného vodovodu - Staśkov cKN 2562/3, 2562/1

Objekt: JKSO:
Dátum

Milan Śkorvánek

9 5.2021

P'Ć KCN Kód poloŹky Skrátený popis MJ Výmera Cena
jednotková Cena celkcm

4

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Vodoľovné konštrukcie

Rúrové vedenieI

16

15

14

13

12

10

I

I

7

o

5

4

2

2

1

286

286

271

286

271

379

271

271

583

00'ĺ

001

001

001

001

001

001

2861684450

2861 129800

871251121

2861 130700

871161121

3194900084.1

857262121

451573'111

5833773700

't 751 01 101

174101002

171201241

162701112

151101111

151101101

13Ż201202

4.'1 ,01

FRIALEN oblúk 90" s dlhými ramenami bb g0" pe 100 sdr 1 1

d 110

105 - I ,02

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 /sDR
17/ 110 x 6,6 x L

MontáŽ potrubia z tlakových polyeýlénových rúrok priemeru
1'ĺ0 mm

30 - 1,02

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 1a0 / PN 16 32x 3
nav

MontáŽ potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru
32mm

2- 1,01

HAWLE Vodárenské armatúry špeciálna prĺruba na PEs
istenim proti posunu ĐN 100/100

MontáŽ liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr
prírubových DN 100

0,70-0, 1 51 1 05,0+30,0)

Lôżko pod potrubie, stoky a drobné objekty, V otvorenom
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

Štrkopiesok drvený O-16 n

Súčet

0,70'0,332-30,0

0,70'0,40'105,0

obsyp pohubia sypaninou z vhodných hornĺn 1 aŻ4bez
prehodenia sypaniny

1 70, 1 0-(1 4, 1 75+36,372)

Zásyp sypaninou so zhutnením iám, šachiet' ýh, zárezov
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

Ulożenie sypaniny na skládky do 100 m3

14,'175+36.372

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
horniny tr.1-4 do 15000 m

odstránenie paŽenia ýh pre podzemné Vedenie, príloŹné
nĺbty do 2 m

135,0-'t,80"2

PaŽenie a rozopretie stien ýh pre podzemné Vedenie,
príloŽné do 2 m

SÚčet

1,80"0,70"30,0

1,80"0,70"105,0

Výkop ryhy śírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3

ks

m

m

m

m

ks

ks

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

mZ

m3

4,040

4,040

1 07.1 00

107.100

105.000

30.600

30,600

30,000

2,020

2,020

2.000

14,175
14.175

36,372

36,372

6,972

29,400
36,372

1 19,553
1 19,553

50,547

50,547
50,547

486,000

486,000
486,000

1 70,1 00

37,800

132,300
1 70.1 00

20,62

6,44

5

1,2

12,32

10

7

27,49

2,34

2,34

2,34

2,34

0

0

0

2,34

0

83

0

690

0

37

s0

0

25

20

2 393

0

99

99

1 000

0

0

0

85

280

118

0

118

0

0

0

0

0

0

398

1 999
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Zadanie s výkazom výmer
Prekládka verejného vodovodu _ Staškov cKN 2562/3, 2562/1Stavba

Objekt: JKSO:
Dátum

Milan Śkorvánek

9.5.2021

oń KCN Kod poloŹky Skrátený popis iVIJ Výmera Cena
jednotková Cena celkom

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

271

283

271

552

271

27',\

271

271

422

422

271

286

998276101

2830010600

899721111

552421 8000

899401 1 I 1

892273111

892271111

8922411',|1

4229126101

422751 0400

8912ô9'1 1'l

2861 673300

Presun hmÔt pre rúrové vedenie híbené z rur z plast., hmôt
alebo sklolamin. v otvorenom Wkope

Filia výstražná výstražná BIELA - VoDoVoĐ, 1

kotłjč=500m' Campri

Vyhl'adávacĺ vodiě na potrubí PVC DN do 150 mm

Poklop ventilový voda, plyn

osadenie poklopu liatinového ventilového

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do
125

ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúŠky
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

ostatné práce na rúrovom vedení' tĺakové skúśky
vodovodného potrubia DN do 80

'l " 'l ,01

Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk.ventilová

1 .'1 
,01

Navrtávacie pásy H 506 s gul'ovým uzáverom na PVC a PE
DN 100 G1',.1 1/4"

MontáŽ navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr' z rúr
liat., ocel'., plast., DN 100

2 - 1,01

FR|ALEN lemový nákružok integr s prĺrubou EFL PE 100
sDR íí D^] 110

t

m

m

ks

ks

m

m

m

ks

ks

ks

ks

101 ,654

135,000

135.000

1,000

1,000

105,000

105,000

30,000

1,010

1.010

1,010

1 .010

1,000

2,020

2,020

5

0.17

0,54

40

10

0,95

1,67

20

19,97

50

5,98

508

508

23

73

40

'10

'ĺ 00

525

50

0

20

0

20

50

0

12

99 Pľesun hmÔt HSV

Gelkom 5 000
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