
Zmluva o dielo ó.01/2023/vo
uzavretâ podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona ð.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotovitel':

Obchodné meno spoloðnosti: Thermomont s.r.o.,

Adresa sídla spoloðnosti: 023 53 Sta5kov I 13

ICO: 46 271 431

DIC: 2023302391

tC IPH: 5K2023302391
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Õíslo úðtu: 7788244001/5600

IBAN: SK25 5600 0000 0077 8824 4001

Zastupeny: Ondrej Cagala

Tel: 0911445554

E-mail: ondrejcagala@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného súdu v ä1line, v oddiele: Sro, vloZkað.55000/L
(d'alej len,,zhotovitef")
a

Objednávatef :

Názov:

Adresa:

Krajina:
Zastupeny:

tco:
DIC:
Banková in5titúcia:
Císlo úðtu:

e-mail:
(d'alej ako,,obj ednávatel"')

Obec Sta5kov

ul. Jozefa Kronera 588,023 53 Sta5kov

Slovenská republika
Ing. Ladislav Simðisko -starosta obce

003t4293
2020553271

Prima banka Slovensko, a. s.

sK81 5600 0000 0002 7961 500t
starosta@.staskov.sk

II.

Úvodné ustanovenia
2.1 Túto zmluw uzatvinaju zmluvné strany ako vysledok zëtkazky realizovanej postupom
podfa zëtkona ë,.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorj'ch
zâkonov v zneni neskor5ích predpisov na predmet ,,Znîieníe energetÍckej nároõnosti
budovy MS Sta5hov s.ð. 364 - úprava kotolne"
Objednávatef vyhlásil verejné obstarávanie Vyzvou na predkladanie ponúk postupom podfa

$1 17 zákona o verejnom obstarávaní.
2.2 Do predmetného postupu zadáwania zâkazky predloZil sút'aZnú ponuku aj zhotovitel'. Na

zâklade vyhodnotenia stn'aLnych ponúk predloZenych v rámci predmetného postupu zadëwania



zëkazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôfu dohodnút'
podmienky a spôsob realizâcie predmetu zëtkazky v zmysle vyhlásenej zâkazky.

III.
Predmet zmluvy a úðel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy jerealizitcia diela: ,,Zniäenie energetickej nároðnosti budovy MS

Sta5kov s.õ. 364 - úprava kotolne" v súlade s Návrhom na plnenie kritérií a cenovou ponukou-

Zadanim, ktoré sú neoddelitel'nou súðast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavãzuje zhotovit'

dielo, za podmienok urðenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v súlade s podmienkami verejného

obstarávania a podl'a pokynov objednávatela. Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdat'vykonané dielo
objednávatefovi riadne a vðas.

3.3 Súðast'ou diela je dodávka amontâ1v5etkych vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej Specifikácii diela (súðast'ou tejto Specifikácie je
rozpoðet)

3.4 Súðast'ou diela sú doklady o vykonanych skúSkach, revízne správy, atesty a certifikáty,
uZívatefské manuály, ako aj akékofvek d'alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela
vyplliva z prâvneho predpisu alebo z obchodnych zvyklostí; v5etky listiny musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitef vyhlasuje,2e sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so v5etkþi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizâcie diela a v tejto súvislosti ako odborne

spôsobilá osoba nemá ùiadne otâzky ði pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZené podklady

a tieto nevykazujú Ziadnu vadu, na ktorú by mal objednávatefa upozornit' a/alebo ktorá by
mohl a komplikov at r ealizâciu samotného diel a.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, i.e na Stúdium podkladov aprípravu realizâcie diela mal

dostatoðny ðasovy priestor a so v5etkþi relevantnymi skutoðnost'ami sa podrobne oboznámil.

3.7 Súõast'ou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotovitefa vyslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorych potreba vyplfva z beùnej organizâcie prâce

zhotovitefa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by
neplnilo poZadovanÍ úðel alebo, ak ich potreba obvykle vypljrua z povahy diela.

3.8 Objednávatel' za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vöas ukonðené

dielo bez vád a nedorobkov. Objednávatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu

diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial'nemá Ziadne vady, je v súlade s touto zmluvou ajej,
prílohami, ako aj v súlade so v5eobecnþi zâväznymi právnyni predpismi a infmi
aplikovatefnjmi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokial' je

pouZitefné na dojednanf úðel a pokial'má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.10 Zhotovitef je povinnj' zabezpeé,it', aby poðas doby realizâcie projektu audrZatel'nosti
projektu nedoSlo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitefom je

podstatnym poruSením Zmluvy o dielo a objednávatef je povinny vrátit' NFP alebo jeho ðast'

vo vy5ke, ktorá je úmemá obdobiu, poõas ktorého doSlo k poruSeniu podmienok v dôsledku

vzniku podstatnej zmeny projektu.
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IV.
Miesto, õas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Materská Skola Staðkov, s.ð. 364
4.2 Zhotovitel' sa zavázuje zrealizovat' prâce maximálne do 31 . 3. 2023

4.3 NedodrZanie termínov sa povaåuje za podstatné poruSenie zmluvy a oprávñuje

objednávatel'a na okamZité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez me5kania písomne oznémit' objednávatefovi vznik akejkol'vek

udalosti, ktorá bráni alebo st'aZuje uskutoðnenie prác a mâ za následok prediZenie dohodnutej

lehoty ukonðenia stavebnych prác.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonðeny protokolárnym prevzatím diela medzi

objednávatefom a zhotovitel'om. Zhotovitel je povinny najneskôr pri odovzdávaní diela

objednávatefovi predloZit' dokumenty a doklady, potrebné k riadnemu uZívaniu diela. Pokial'

bude akykofvek doklad absentovat', dielo sa aL do ðasu jeho predloíenia povaäuje za

neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutym termínom, zaväzuje sa

objednávatef toto dielo prevziat aj v skor5om ponúknutom termíne.

4.7 Zhotovitel je oprávneny preruSit' práce na diele v prípade zisahu vy5Sej moci, ktorou je

prekâLka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plnit' a bráni jej v splnení

povinností uloZenej touto zmluvou, právn5rm predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením

správneho orgánu, pokial nemôZe predpokladaf , i.e by povinná zmluvná strana mohla túto

prekáZku alebo jej následky prekonat' alebo odstránit' aiaktieù, ùe by mohla túto prekáZku

v ðase vzniku zâvàzku predpoklad at . Za zásah vySSej moci sa povaZuje najmä vojnovy konflikt,
vyskyt povodní, zemetrasenie, generálny Strajk, uskutoðnenie archeologického prieskumu,

zaé,atie správnych konaní v dôsledku vyskytu vzâcnych rastlín alebo Zivoðíchov v lokalite,

v ktorej sa má nachá¡dzat dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov,

ktoré bránia vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, i.e Zhotovitel je oprávneny preruSit' prërce na diele

v prípade, ak z povetemostnych dôvodov nemôZe dielo vykonat' v kvalite zodpovedajúcej

poZiadavke objednávatefa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musí byt písomne

odsúhlasené obj ednávatel'om.

4.9 Bez ohfadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSení vykonu
diela podfa predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne informovat' objednávatefa.

V prípade, ak objednávatef s preruSením prác na diele písomne nesúhlasí a trvâ na zhotovovaní

diela, zhotovitel je povinn¡i okamZite pokraðovat' v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym

predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prác je technicky moäny. Zmluvné

strany sa dohodli, ùe zhotovitel'nezodpovedá objednávatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dôsledku zhotovenia díelazanevhodnych povetemostnych podmienok nazátklade písomného

stanovi ska obj ednávatel'a podf a pr ed,châdzajúcej vety.
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V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa povaZuje za cenûmaximálnu a nemennú, ktorá je platná azÍwäznët

poðas celej doby vystavby aZ do úplného a riadneho ukonõenia diela.

5.1.1 celkovâzmluvnâ cena - 9 759,03 bez DPH
5.1.2 sadzba20 %o DPH - 1 951,81

5. 1 .3 celko v â zmluvná cena - ll 7 10,84 vrátane DPH.

(slovom:jedenást'tisícsedemstodesat' eur 84/l 00)

5.2 Ak uchâdzaë, nie je platcom DPH, na skutoðnost', Ze nie je platcom DPH, upozorní

oznaðením,,Nie som platcom DPH".
5.3 Cena diela je stanovená najmä na zëtklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne

Specifikovanej podfa oceneného Rozpoðtu .

Zmluvné jednotkové ceny dodávanych tovarov, sluZieb a prâc uvedené

v Prílohe é,.2 tejto zmluvy zahiñaju v5etky náklady zhotovitefa na riadne zhotovenie predmetu

plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.4 Objednávatef má právo zmenit, zuäit alebo roz5írit' rozsah jednotliv.ich prác a dodávok

rcalizovanych v rámci diela urðeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri úðtovaní t¡ichto
prirc a dodávok uplatñujú jednotkové zmluvné ceny urðené podfa Prílohy é,.2 tejto zmluvy. Ak
pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenomvykaze vþere zahrnuté, bude ich cena

dohodnutá na zátklade cenovej kalkulácie, ktoru je zhotovitel' povinny predloZit'

objednávatel'ovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté vSetky priame a nepriame náklady zhotovitel'a spojené

so zhotovením predmetného diela vrâtane v5etkfch vlirobn¡ich, prevâdzkovych a

administratívnych réùü zhotovitel'a, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávatel'skej

dokumentácie, rcvizií, skúSok, atestov a certifikátov a d'alðích obdobnych nákladov a réùä,

ktoré sú potrebné na kompletnirealizâciu v5etkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela

VI.
Platobné podmienky

6.1 Objednávatef je povinny zaplalit zhotovitel'ovi koneðnú cenu za dielo na zëtklade

protokolárneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitef je povinny pri protokolárnom

odovzdaní diela predloZit'objednávatefovi certifikáty pouZitych materiálov.

6.2 Faktitra koneðného vyúðtovania bude vystavená nazitklade vþery skutoðne prevedenych

prác do 7 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávatef prevezme dielo od zhotovitefa.

6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $

547 Obchodného zérkona a takisto legislatívne zmeîy v oblasti DPH, cla, dovoznej pnrâLky.

6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutoõnenie stavebnych prâc a poskytnutie sluZby musí byt'

stanovená v zmysle zëtkona NR SR ë,.18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskor5ích predpisov,

vyhláSky MF SR é,.8711996 Z. z.,ktorou sa vykon iva zëtkono cenách.

6.5 Po protokolárnom odovzdaní aprevzati predmetu zmluvy, na zátklade preberacích

protokolov potvrdenych objednávatel'om, na zhotovitel'om vystavenú fakturu, ktorej splatnost'
je do 60 dní odo dña jej doruðenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vzájomne kon5tatujú, Ze

dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam

Zhotovitef a zo zÍnäzkového vzt'ahu zaloùeného zmluvou.
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6.6 Faktúra musí obsahovaf néieLitosti podl'a $ 74 zátkona é,.22212004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorSích predpisov, Objednávatel' je oprávneny namietat'vecnú a formálnu

správnost' a úplnost' faktury ði jej povinn¡fch príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.

Nová lehota splatnosti zaöinaplynút' od doruðenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
do sídla objednávatel'a.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, ie po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finanðnú kontrolu

prísluSnej Ziadosti o ðerpanie nenávratného finanðného príspevku, vrátane faktúry zhotovitefa

vystavenej objednávatel'om za úðelom f,rnancovania ceny podl'a faktúry a ich príloh, ako aj po

dobu certifikácie platby zo strany príslu5nych riadiacich a kontrolnych orgánov, bude v prípade

ome5kania objednávatel'a s úhradou takejto faktúry mat' zhotovitel' nárok na úhradu úrokov z

ome5kania vo vy5ke 0,001% dlZnej sumydenne.

6.9 Obj edn áv atel' neposk¡uj e preddavok, ani zálohovú platbu.

6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotovitefovi právo na vystavenie faktúry
objednávateÏovi.

vII.
Zmluvné záruky

7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zaväzuje

v5etky ðasti diela spoðívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebnych a monLitlnych prác,

dodat' kompletne v najvy55ej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu,

vrâtane jeho prípadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ðasti musia byt' vyhotovené v kvalite
poZadovanej objednávatel'om, tj. v súlade s platnþi právn¡rrni predpismi, STN, ISO,

technickþi poùiadavkami na tovar amusia byt usúlade spodmienkamivykazu vymer,

nevynímajúc pokyny obj ednávateïa.

7 .2 Pokia| právne predpisy alebo príslu5né STN ustanovujú vykonanie skúSok, osvedðujúcich

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho õasti, zhotovitef je povinny zabezpeéil uskutoðnenie

tychto skúSok pred odovzdaním dielaza úõasti objednávateÏa.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebnych prâc, vrâtane

pouZit¡ich materiálov, v dÍZke 60 (5est'desiat) mesiacov odo dña podpisu protokolu o odovzdaní

aprevzati diela. Vprípade materiálov avyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich

vyrobca osobitnú zátrukudlh5iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zâruë,ná doba v diZke

uvedenej vyrobcom t¡ichto materiálov alebo vyrobkov.

7.4V prípade zântkuzánàzku zhotovitel'a zhotovit'dielo bez toho, aby doSlo k protokolámemu

odovzdaniu diela, zaöina zátruëná doba plynút' odo dña zániku záryäzku zhotovitefa zhotovit'

dielo.

7 .5 V prípade vyskytu vád alebo nedorobkov na ðasti diela, zaé,ína plynút' zátruënâ lehota za

ucelenú, samostatne funkðnú ðast'diela, na ktorej sa vyskynú vady a nedorobky, aZ nasledujúci

deñ po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné

strany povinné spísat protokol podpísany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Poðas zâruënej dobyje zhotovitef povinny na svoju zodpovednost'a náklady, t.j.bezplatne
po obdrZaní písomnej vyzvy objednávatefa odstránit' v5etky vady diela, zakforé, zodpovedá.

7.7 Zhotovitel' je povinny pristúpit'k odstráneniu záruðnej vady bez zbytoðného odkladu a to

najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevâdzke diela a do troch dní pri vadách

ostatnych. Pri odstrañovaní zâruönej vpdy, zhotovitel' je povinny postupovat' tak v súlade s
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pokynmi objednávatel'a alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba

odstránenia zëtru¿nej vady dlhsia ako 7 dní, je zhotovitel' povinny oznátmit túto skutoðnost'

písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdrZania reklamácie'

7.8 pred uplynutím zâruönej doby vyzve objednávateÏ zhotovitefa na vykonanie obhliadky

diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoðní v poslednom mesiaci zítruënej

doby a jej vfsledok bude zachyteny v protokole o ukonðení zâruénej doby. V prípade vyskytu

vád sa tieto uvedú v protokole, priðom zhotovitel' je povinny ich odstránit'v stanovenej lehote,

inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutoðnost'protokolárne

zachytenâ. V prípade, ak zhotovitef vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni,

má objednávatef právo odstránit' vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady

zhotovitefa.

VIII.
Postup a organuácia Práce

8.3 Zhotovitef má právo vykonávat' v5etky práce spôsobom, ktory povaíuje za najr¡ichlejSí

k riadnemu zhotoveniu diela pri re5pektovaní úðelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,

zmluvnych termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zaväzuje posk¡ovat' objednávatefovi poðas zhotovenia diela nevyhnutné

informácie a poZadovanú súðinnost'.

8.8 Zhotovitel preberá vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu ptâc, za

bezpeðnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovníkov i pracovníkov subdodávatefov a

ostatnych ním pozvanych osôb na stavbu, poðas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a

dodrZiavanie predpisov bezpeðnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platnj'ch

poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeóil vybavenie protokoláme ptevzatych

stavenísk bezpeðnostnym znaë,ením vzmysle Nariadenia vlády SR ð. 38712006 Z. z'

o poZiadavkách na bezpeðnostné zdravotné oznaðenie pri práci a Nariadenia vlády é,.39612006

Z. z. Zhotovitef je povinny dodrùiavaf vðetky predpisy, norrny, vyhláSky a zâkony tykajúce sa

p¡OZq. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ðast' prírc môLe byt vykonëwanâ za plnej prevâdzky

objednávatela azavàntje sa zabezpeöit a oznaëit stavbu tak, aby nedo5lo kutazu

zamestnancov obj ednáv atel a al alebo tretí ch o sôb.

g.9 Objedn ëwatel od zhotovitefa vyZaduje systematicky prístup k ochrane Zivotného prostredia

vo v5etkych etapách stavebnych prác. Prístup spoðíva vo vytvoreni, zavedení a udrZovaní

správne Struktúrovaného systému environmentálneho manaZérstva, ktory je súðast'ou

celkového systému riadenia a súvisí so v5etkymi prvkami environmentálneho správania

zhotovitel'a

8.10 Zhotovitef je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v prípade vzniku mimoriadnych

udalostí (urazy, poùiare, havárie a pod.) voði príslu5nþ Státnym orgánom a vznik takejto

udalosti oznëtmif neodkladne aj objednávatel'ovi za úðelom objektívneho vy5etrenia a prijatia

preventívnych opatrení.

8.11 Práce, ktoré vykazujíuùv priebehu realizâcie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí

zhotovitel' na vlastné náklady nahraditlbezchybnymi prácami.
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8.12 Zhotovitef je povinny pouZit'pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majú také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie bola pri beùnej udríbe zaruóenâ poíadovanét

mechanická pevnost'a stabilita ,poùiamabezpeðnost', hygienicképoäadavky, ochranazdravia
a Zivotného prostredia a bezpeé,nost' pri uZívaní.

8.13 Zhotovitef zodpovedá za ðistotu a poriadok pri zhotovení diela, zaväzuje sa odstránit'
v5etok odpad, ktor¡i je vysledkom jeho öinnosti na svoje náklady.

8.14 Zhotovitel' poõas uskutoðñovania prirc nesmie svojou ðinnost'ou bezdôvodne obmedzit'
plynulost'prevâdzky objednávatel'a, alebo subjektu, kton_ije v jeho znaüovatel'skej pôsobnosti.

Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutoðnú dobu obmedzenia plynulosti prevâdzky je
zhotovitel povinny prerokovat' s objednávatefom vopred.

8.15 Objednávatel'si vyhradzuje právo vykâzat'zo stavby akúkoÏvek osobu, ktorá je tam so

súhlasom zhotovitefa. Ak pôjde o pracovníka zhotovitefa alebo jeho subdodâvatela, títo sú

povinní takúto vykâzanu osobu bezodkladne nahradit' inou tak, aby v dôsledku vykëuania
nedo5lo k naruSeniu plynulosti prác.

IX.
Kontrola uskutoðnenia diela

9.1 Objednávatel' je oprávneny kontrolovat' spôsob uskutoðnenia diela zhotovitefom
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a.

9.2 Zodpovedná osoba objednávatela je oprávnená pri zistení vád v priebehu vykonu prác
poZadovat', aby zhotovitel'takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.3 V prípade zmeny subdodávatel'a poðas trvania zmluvy medzi objednávatel'om a

zhotovitel'om je povinny zhotovitef najneskôr v deñ, ktory predchâdza dñu, v ktorom má
zmena subdodávatel'a nastat' oznítmit' objednávatel'ovi zmenu subdodâvatela a v tomto
oznátmeni uviest' minimálne nasledovné :

a) podiel zítkazky, kton-i má v úmysle zadat' subdodávatel'om, navrhovanych subdodávatel'ov a predmety
subdodávok,

b) navrhovany subdodávatel' spíñal podmienky úðasti t!'kajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho

dôvody na vylúðenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) aZh) a ods. 7; oprávnenie dodávat' tovar, uskutoõñovat'

stavebné práce alebo poskytovat' sluZbu sa preukazuje vo vzfahu k tej õasti predmetu zírkazky alebo
koncesie, kton-i má subdodávatel' plnit'.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpeðnost' a ochrana zdravia:.

Zhotovitel sazaväzuje: dodrZiavat'bezpeðnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpeðnost'ou práce v zmysle prísluðnych právnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovníkov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa
profesií, ðinností anzik na pracovisku objednáwatela, minimalizovaf negativne vplyvy
stavebnej ðinnosti na okolie najmä hluðnost', pra5nost', emisiu, exhalátov zo spafovacích
motorov.

10.2 Zhotovitef upozomí objednávatela na v5etky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho

ðinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovníkov objednávatela alebo d'al5ích
osôb, ktoré by p.i jeho ðinnosti mohli viest' k oh¡ozeniu prevâdzky alebo bezpeõnostného stavu

technickych zanadeni a objektov.
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10.3 Zhotovitel' zodpovedá v plnom rozsahu za dodrùovanie pracovnoprávnych predpisov

a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.4 Na úðely tejto zátkazky sazasubdodávatel'ov povaZuje hospodársky subjekt, ktory uzavne
alebo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmluvu na plnenie urðitej é,asli zitkazky.
10.5 Zhotovitel' zodpovedâ za celé ariadne plnenie zmluvy poðas celého trvania zmluvného

vzt'ahu s objednávatel'om ato bez ohl'adu na to, öi zhotovitel' pouZil subdodávky alebo nie,

v akom rozsahu aza akych podmienok. Objednávatel'nenesie akúkofvek zodpovednost'voði
subdodávatel'om zhotovitef a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ùe zoznam subdodávatel'ov, ktorych bude zhotovitel'
vyuZívat' a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovníkov odovzdá objednávatel'ovi

v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 Vprípade poruSenia zmluvnych zâväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciách:

11.1.1 v prípade, Ze bude zhotovitel'v ome5kaní s ukonðením diela, je zhotovitel'povinny
zaplatit objednávatefovi zmluvnú pokutu vo vy5ke 0,3 o/o z ceny dielazakai.dy deñ omeskania,

lI.l .2 v prípade ome5kania so zaðatím vykonávaniaprâc na diele je zhotovitef povinny zaplatit'

objednávatefovi zmluvnú pokutu vo vy5ke 200,- Eur zakaùdy aj zaéaty deñ omeskania,

11.1.3 vprípade ome5kania s odstránením vád a nedorobkov diela alalebo s nástupom na

odstránenie vady je zhotovitel povinny zaplatit objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo vy5ke

500,- Eur zakaLdy aj zaé,aty deñ omeSkania,

II.l.4 v prípade poruSenia ktorejkol'vek z povinností tfkajúcich sa subdodávatel'ov alebo ich
zmeny má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo vy5ke 5 o/o z ceny predmetu zmluvy za

kaùdé poruSenie povinností a to aj opakovane,

ll,2 Zhotovitel' má právo poZadovat' od objednávatela :úrok z ome5kania v prípade, ak

objednávate| nezaplatí cenu za dielo podfa faktúry a to po márnom uplynutí dodatoðnej lehoty
15 dní odo dña doruðenia písomnej vyzvy zhotovitefa vo vy5ke podfa v5eobecne zâväznych
právnych predpisov.

1 1.3 Objednávatef má popri zaplateni zmluvnej pokuty nárok na náhradu 5kody, ktorá mu
vznlkla v dôsledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovená zmluvná pokuta a to bez

ohfadu na v¡iSku zmluvnej pokuty.

ll.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit' bez zbytoëného

odkladu poruSenú povinnost, ani akychkol'vek inj'ch povinností podl'a tejto zmluvy, najmä

vykonat'dielo vðas.

11 .5 Zhotovitef nie je oprávneny jednostrann e zapoëítat' svoju pohl'adávku vypl jvajúcu z tejto
zmluvy proti pohl'adávke objednávatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitef oprávneny bez
predchâdzajúceho písomného súhlasu objednávatela postúpir na tretiu osobu akékol'vek

nároky, ktoré mu nazâklade alebo v súvislosti s tymto zmluvnþ vzt'ahom vzniknú.
11.6 Zhotovitel' sa zavàzuje od5kodnit' objednávatel'a v prípade, ak poruSením povinnosti
zhotovitefa podfa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov
alebo sankcií zo strany príslu5nych.orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voði
objednávatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto nárokov ði sankcií
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XII.
Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovenych ðastí je objednávatel'. Od okamihu zaë,atiaprárc

na diele aZ do protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotovitel'za Skody na diele.

12.2 Ylastníkom v5etkych vecí, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za Skodu ako na

zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aL do okamihu riadneho

odovzdania diela objednávatelovi.
12.3 V5etky podklady, ktoré boli objednávatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávatefa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotovitel za ne zodpovedá od okamihu ich
prevzatia. Po splnení svojho zilàzkupodl'a tejto zmluvy je zhotovitel'povinn¡i tieto dokumenty
vr âtit' obj ednávatef o vi.
12.4 Dñom podpísania protokolu o odovzdani aprevzatí diela prechâdza nebezpeðenstvo

vzniku Skody na ñom na objednávatel'a.

I2.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Le kaädâ povinnost' uloíenâ zhotovitefovi touto
zmluvou alebo na jej zâklade sa povaZuje za podstatnú, ðo zhotovitef berie na vedomie a nemá

voði tomu iiadne v¡ihrady.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávatef prevezme dielo dokonðené v súlade s touto zmluvou od zhotovitel'a
písomnþ protokolom o odovzdani aprevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotovitel'.
Protokol bude podpísany Statutámymi zástupcami, alebo nimi poverenþi zástupcami.

13.2V prípade, ak objednávatef odmietne prevziat'dielo alebo neposk¡ne na prevzatie diela
potrebnú súðinnost' v tom zmysle, ùe na vyzvu zhotovitefa zaslanu objednávatel'ovi v súlade

s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spôsobom reagovat' alebo Ze protokol

o odovzdani aprevzaií diela odmietne podpísat', bude dielo, prípadne jeho príslu5ná ðast'

povaZovanâ za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotovitel je zítroveñ oprávneny od tejto
zmluvy odstúpit'.

13.3 ObjednávateÏ prevezme dielo len v prípade, Ze budú zhotovené podfa zâvàznych noriem
a predpisov tak, aby slúZili k urðenému úðelu, bezvâd a nedorobkov. Vfskyt vád a nedorobkov
na diele, nepredstavujúcich prekáZku uùivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaùe ich odstránif
v primeranej lehote.

13.4 Za deñ odovzdania diela sa rozumie deñ podpisu protokolu o odovzdávani aprevzatí diela.
13.5 Odovzdávanie diela sa uskutoðñuje v mieste jeho zhotovenia.

XIV.
Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávatel' je oprávneny odstúpit' od tejto zmluvy v prípade ak:

a) zhotovitef sa dostal do ome5kania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
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b) zhotovitef nedodrZuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v5eobecne zëwäznymi

právnymi predpismi a technickþi normami,

c) zhotovitel' nezaðne, preru5í alebo zastaví vykonávanie diela z inych dôvodov ako dôvodov

na sttane objednávatefa alebo z dôvodov vyskytu okolnosti vy5Sej moci,

d) objednávatef zistí, ùe zhotovitef vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateÏa, ktory

nerpíña podmienky úðasti t¡ikajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na

vylúðenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) aíh) aods. 7 zátkona overejnom obstarávaní; anie je

oprávneny dodávat' tovar, uskutoöñovat' stavebne prâce alebo poskytovat' sluZbu vo vzt'ahu

k tej ðasti predmetu zâkazky,ktoru má subdodávatel'plnit',

e) zhotovitel' je v likvidácii, voði zhotovitefovi bolo zaé,até konkurzné konanie alebo

restrukturalizaëné konani e,

f) poruSí akúkofvek povinnost'podÏa tejto zmluvy, ktorá sa povaZuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda úðinnost'dñom jeho doruðenia druhej zmluvnej strane.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovat' presnê vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy

v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotovitef povinny:

a) vykonat'v5etky potrebné opatrenia za úðelom zabrënenia Skody hroziacej objednávatel'ovi v

súvi sl o sti s ukonðení m r ealizâcie di el a zhotovitel'om,

b) odovzdat' objednávatelovi v5etky doklady súvisiace s dokonðenou ðast'ou diela, ako aj

podklady, ktoré sú potrebné na dokonðenie diela,

c) vypratat', opustit' a odovzdat' objednávateÏovi stavenisko do piatich pracovnych dní od

úðinnosti odstúpenia,

d) písomne informovat'objednávatefa o v5etkych skutoðnostiach nevyhnutnych pre dokonðenie

diela.
XV.

Doruõovanie

15.1Kaídâvyzva, oznámenie alebo iny dokument, ktory má byt'podla tejto zmluvy doruöeny

druhej zmluvnej strane, sa bude povaLovat za doruðeny:

15.1 .1 v momente doruðenia, ak bol doruðeny dokument osobne,

15.1.2 druhf pracovny deñ ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na po5tovú prepravu

, ak bol odoslany po5tou alebo,

15.1.3 vdeñ faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., vktorykofvek

pracovny deñ, a v ostatnych prípadoch v pracovny deñ nasledujúci po dni odoslania, ak bol

dokument zaslany faxom a doruðeny druhej zmluvnej strane.

15.2Pr- preukazovaní doruðenia dokumentu bude dostatoðné preukánat,ùe doÈlo k doruõeniu

alebo Ze obálka, ktorá obsahovala dokurnent, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola

odoslaná ako doporuðená zásielka alebo, ùe faxovâ správa bola riadne adresovaná a odoslaná

a Ze odosielatel' akejkol'vek faxovej správy môùe predloZit' potvrdenie o faxovom prenose (

v ktorom bude uvedeny dátum a ðas prenosu ), podla konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnost' doruðená faxom tyka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je doruðovanie voði adresátovi úðinné len v prípade, ak je písomnost'

doruðená adresátovi aj po5tou alebo ospbnþ odovzdaním do 3 (troch ) pracovnych dní od

doruðenia faxom.
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xVI.
Zá*ereöné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnost'dñom jej podpisu oboma zmluvnþi stranamia úðinnost'

dñom následujúcim po dni jej zverejnenia.

76.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrti objednávatel' a jedno vyhotovenie zmluvy obdrLi zhotovitel'.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutoðñovat'vyluðne formou písomnych a oðíslovanych

dodatkov podla zátkona é,.34312015 Z. z. overejnom obstarávani aozmene adoplnení
niektorych zákonov v zneni neskor5ích predpisov, podpísanymi oboma zmluvnþi stranami.

16.4 V5etky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie tykajúcej sa tohto zmluvného
vztahu, sú povaZované obidvoma zmluvnÍmi stranami za dôverné. S vfnimkou informácií
vyLiadanych tretími osobami, ktorych oprávnenie vyplfva z príslu5nych právnych predpisov

a informácä oznâmenych právnym a ekonomickym poradcom, Ziadnazo zmluvnych strán nie
je oprávnenâ pouùit, alebo poskytnút' informácie o predmete diela, alebo jeho ðasti inþ
osobám bez predchâdzajuceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmlwné strany beru na vedomie, Le titto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa

zâkona ö,.2ll/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciátm a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskor5ích predpisov.

16.6 Práva apovinnosti zmluvnych strán, ktoré nie sú vyslovne upravené touto zmluvou,
a v5etky z nej zamy5fané vzf'ahy sa budú riadit', interpretovat' a uplatñovat' podl'a prísluSn¡ich

ustanovení slovenskych právnych predpisov.

16.7 Yzl'ahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia v5eobecne zixäznymi právnymi
predpismi. Strany sa zaväzuji rie5it' prípadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vZdy najskôr
vzájomnþ jednaním.

16.8 V prípade, ùe niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo

neuskutoðnitel'nim, nemá to vplyv na platnost'zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné
strany zav'àzuju, ùe takéto neplatné alebo neuskutoðnitefné ustanovenie nahradia ustanovením

inym, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbliZ5ie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, Ze si zmluvu preðítali, sjej obsahom sa riadne apodrobne
oboznámili, priðom v5etky ustanovenia zmlwy sú im zrozumitelné a vyjadrujú slobodnú

avâùnu vôfu zmluvnych strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevyhodn¡ich

podmienok, ðo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

16.10 Neoddelitel'nou súðast'ou zmluvy sú:

Príloha õ. 1 Návrh na plnenie kritérií a

Príloha ð. 2 Cenová ponuka-rozpis

v:ffiit6n^ /1..2.kã

Za objednâvatefa Za dodëwatela
_^ ^*nnf 5.¡,g,

taékov
",'-"'.:ll-.'., t'e.. ^..^^^^^^^^^4

t(ll
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Príloha õ. 5

Uchâdzaë, vyhlasuje, Le JF. !,Nlø-JfrFflatitel'om DPH.

Cena stanovená za celf predmet zÁkazky obsahuje vSetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu

zâkazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávatel'ovi Íiadne iné dodatoðné nákladv.

u $ /* i hÉo^/Í.( ror.

fhcl .ílfiìirottt s'r'o'

' ""i;i:'ób'04* öir ôur. : srnv t s'
U

Peðiatka. podpis

I DPH: 5¿ zc ,2^J Bc 2

,{4 e4.vt-4a¿,¿e-mail

¿ í=e aa oøo o/'t/ ssl4 /iIBAN

¿/.4| 2023DI

Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: ,,Znílf.enie energetickej nároõnosti budovy trt$ Stait<ov s.õ. 364 - úprava
kotolne*
Obchodné meno spoloðnosti:

9,¿a/^
Adresa sídla uchádzað.a: S

ñ

I ft3 î€7(j
Nl /¡ttr6o:

Zapísan¡i v oh .r/^r,o-
zástupcovia podl'a d o oprávnení podnikat'

Telefón: o | 4a q4 çf ,ç+
Bankové spojenie: .trrnn h*

Celková cena s DPH:

ill {/0/Y J ú

DPH

,/4 { 4 
) 806

Celková cena bez DPH

(lstÌ, ,1 3

Názov predmetu obstarávania:

,rZníi,enie
nároõnosti
StaSkov s.õ.

kotolneó6

energetickej
budorry MS
364 úprava

CENA CELKOM



ROZPOÖET
Stavba: MS Staðkov
Objekt:

Objednávatef:

Zhotovitel':

Miesto:
Spracoval:

Dátum: 6. 12.2022

Cena celkom
Cena

jednotková
Mno¿stvo
celkom

MJPopisKód polo2ky0.

PSV Práce a dodávky PSV

713 lzolácie te lné

723 Zdravotechnika - vn plynovod

731 Ústredné kúrenie - kotolne

9 047,05

53r

96

v'

3

7,40

3,66

97.24

32,41

83,25

3,70

1.83

4,42

4,63

555

2,000

2,000

22,000

7.000

15,000

m

m

m

m

m

Montáz trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm

lzolaéná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

MontáZ trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.pr¡emer 39-70 mm

lzolaðná PE trub¡ca dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

lzolaöná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na
izol ov a n i e rozvodov vody, kú re n i a, zd rav ote ch n i ky

713482121.5

283310004700.5

713482132.5

283310006500.5

283310006700.5

#

#
#

#

#

o,2s v

79,25

6,30

14,00

120,48

89,64

222,00

1 5,85

6,30

14,00

30,12

44,82

11 1 ,00

26,00

5,000

1,000

1.000

4,000

2,000

2,000

0,011

m

m

m

ks

ks

ks

t

Potrubie z ocelovlch rúrok závitovfch Õiernych spájanfch
zvarovaním - akost 11 353.0 DN 20

MontáZ plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20

Rúra ohybná vlnovcová z u!;Íachtilej ocele DN 20 (3/4)

Koncovka s vonkajéím závitom, DN 20xR 3/4", mosadz, pre
rúry ohybné vlnovcové z uélachtilej ocele

MontáZ gufového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s
protipoåiarnou armatúrou 2x vnútornf závit

Gufou!'kohút s protipoZiamym ventilom priamy 3/4"
Presun hmôt pre vnútornf plynovod v objektoch vfsky do 6
m

723120203.5

7231 70005.S

141310100140.5

197730069619.5

72323001 r.S

80949216

9987231 01 .Sttltfl

#
#
#

##

ffi

350,00

73,70

326,00

516,00

770,00

270,00

200,00

190,00

396,00

134,60

335,20

226,00

17,45 wj

146,0073,00

350,00

73,70

326,00

172,00

385,00

135,00

200,00

190,00

396,00

67,30

335,20

45,20

18,50

2,000

1,000

1.Ô00

1,000

3,000

2,000

2,000

1.000

1,000

1.000

2,000

1,000

s,000

0,943

ks

súb

ks

ks

ks

ks

ks

Súb

ks

ks

ks

ks

ks

t

Kotlová poistná sada BSSII

MontáZ regulácie kotlov

Regulátor Logamatic RC310, biely s FA snímaöom vonkajíej
teploty

Kaskádov'! Modul MC400

Modul MM 1 00-C ovladanie vyk.okruh u

Regulator Logamatic MCl 10

Regulator Logamatic BC30 E

KabeláZ MaR

Odtah spalín od kondenzaönfch kotlov veden¡i zvislo v
kominovom telesa priemer 160 mm

Základná spal. kaskádová sada DN160+CO

Pripojovacia sada dymovodu PP DN 80

Kaskétdová spalinovét sada do É;achty DNl60

Spalinová rúra O 160 mm, 2 m

m

4841 1000098

48411000099

4841 1 0000999

4841 10000991

484110000991

7312491 986.S2

731 380080

77381 1 321 5

77381 1 321 58

77381 I 321 57

77381 1 321 56

998731 101 .S

4841 1 000000695

731 2491 986.S

ffi

ffi

ffi
w
ffi
ffi
ffi

ffi

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
wo
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Cena celkomCena
jednotková

Mno2stvo
celkom

MJPopisKód poloåky0.

960,00 t/
0,41 v/

129,68

1167,00

115,00

102,00

20,20

109,00

7,94

48,60

21,00

10,00

ffi.
115,00

51,00

10,10

54,50

3,97

24,30

10,50

480,00

129,68

1,000

2,000

2.000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,041

1,000

1.000

ks

sad
a

ks

ks

ks

ks

ks

ks

t

ks

ks

Montá¿ expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 I

Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3bar

Montá2 spojky na pripojenie expanznej nádoby 3/4"

Spojka na pripojenie expanznej nádoby 3/4"

Montá2 obehového ðerpadla teplovodného DN 32 vltlak do 6
m rozpon 180 mm

Cerpadlo obehové, automatické riadenie vykonu, DN 32,
max. dopravná uli;ka do 6 m, liatinove, stavebná díZka 180
mm

Presun hmôt pre strojovne v objektoch vfåky do 6 m

Montáå doskového vfmenníka tepla pripojenie G 514,40
dosiek

V,irmenník tepla doskov!, nerezovi,spájkovany med'ou so
závitov:lm pripoiením G 1 1/4' , 100 kW, 75/55"C, voda do
20 kPa, 50n0"C voda do 20 kPa, rezerua 10%o

Odoberatelná PS izolácia bez dif(tznej bariéry

Pripojenie Èróbovacie G 1 1/4, Sada

9987321 01 .S

732222070.5

484320005200.51

484320005200.52

484320005200.58

732331 01 2.S

484630006400.5

732331 986.S

197730031892.5

732422070.5

4261 10004100.5

ffi

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi

ffi

ffi
ffi

ffi

ffi

732

733

734

Ustredné kúrenie -

Ústredné kúrenie - rozvodné potrub¡e

Ustredné kúrenie - armatúry

2

762,63

50 mm

9,60

33,00

0,61 ,'"

3',t,12

206,50

525,00

60,00

3,40

17,00

15,56

29,50

35,00

30,00

1,70

8,50

0,40

16,50

10,00

2,000

7,000

15,000

2.000

2,000

2,000

24,000

2,000

0,061

m

m

ks

ks

ks

m

ks

t

m

Závit varny 2", diaky 145 mm, z öiernej uhlíkovej ocete

Nátrubok d 54 mm lisovací, uhlíková ocel

Tlaková skúSka potrubia z ocelovfch rúrok

Oprava rozvodov potrubí - privarenie odboðky do DN 50

Presun hmôt pre rozvody potrub¡a v objektoch vlSky do 6 m

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1 ,5

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1 ,5

Potrubie z uhlÍkovej ocele spájané lisovaním 54x1 ,5

Montá2 tvarovky - zâvit 2 " privarenÍm

733125009.S

7331 250r 8.S

733125021.S

733126220.5

316170021000.5

316170089100.5

7331 901 07.S

7331 91928.S

99873310'l .S

###

ffi
ffi

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi

8,60

0,84

5,20

19,80

27,00

228,60

22,00

200,00

16,40

70,00

3,99

111,00

7,20

42,00

2,60

9,90

4,50

35,00

5,50

50,00

8,20

35,00

3,99

111,00

7,20

42,O0

8,60

39,90

2,000

6,000

6,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,021

2,000

ks

ks

ks

ks

ks

t

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Montá2 tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm

Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar

Presun hmôt pre armatúry v objektoch vf5ky do 6 m

Montá¿ ventilu odvzduSñovacieho závitového automatického
G 112

Ventil odvzduéñovací automaticki, 1 2"
Montáå gulbvého kohúta závitového G 6/4

GuÍovy ventil 1 1/2", páöka chróm

Montá2 gulového kohúta závitového G 2

Gulov!' ventil 2", Páöka chrom

MontáZ spåtnej klapky závitovej G 6/4

Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu,
mosadz

Montá2 ventilu poistného rohového G 1

Ventil poistnl pre kúrenie 1" x 5/4", PN16. mosadz

Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúÉtaeí normy,13 7061
PN 1,0/100st. Cc1l2

734224018.5

551210045000.s

734224021.5

551210045100.5

734240020.5

551190001200.5

7342521 30.S

551210024200.5

734291113.S

734424110.5

388430004100.5

9987341 01 .S

734213250.5

551210009500.5

ffi

##tt

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi

ffi
ffi
ffi

ffi
ffi
ffi

10,50 v2,105,000m783424140.5ffi

783
Nátery
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Cena celkom
Cena

lednotková

MnoZstvo
celkom

MJPopisKód poloåky0

M Práce a dodávky M

Revízie

Celkom

lol,i uuu4

Thermg4ro_nts.r.o.

711,98

711,98

9 759,03

95-M

"T'' ÈrEr.fvtÞ

13,98

280,00

270,00

148,00 ¡.:'

2,OOOl 6,99

z,oool r¿o,oo

2,OOO| 135,00

1,OOOl 148,00

úse
k

súb

ks

ks

Domové plynovody opakov.tlak.sk.dom.plynovod.kontrola
plynovodu pred natlak.plynovod do DN 50 do 20m

Plynové kotle do 50 kW - revizia plynu

Plynové kotle do 50 kW uvedenia kotla do prevádzky

Revízia komína po vyvlozkovaní komína

950506027.S

9s0507201.S

950507208.S

9505073855

ffi

ffi
fllttt

ffi

Strana 3 z 3


