
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany

ObjednávateľNázovSídloIČODIČBankové spojenie:Číslo účtu:Zastúpený:(ďalej len „Objednávateľ"] a

Obec MiloslavovMiloslavov 181, 900 42 Miloslavov003049482020662182VUB, a.s.IBAN SK58 0200 0000 0028 4551 4758Milan Baďanský - starosta obce
Zhotovíte!'Názov DOMOV Slovakia, a.s.Sídlo Račianska 30/A, 831 02 BratislavaIČO 35 777 761Zapísaný v Obchodnom registri: OS Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 2318/B2020233072SK2020233072DIČIČDPH:Bankové spojenie:Číslo účtu:Zastúpený:(ďalej len „Zhotoviteľ“) IBAN SK02 1100 0000 0026 2202 5316Ing. Pavol Karaba - predseda predstavenstva

Článok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia1.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:Názov: „Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba"Miesto: Obec Miloslavov - Objekt základnej školypodľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:Podkladom pre zhotovenie diela a súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto dokumenty:Súťažné podklady z verejného obstarávania (Súťažné podklady, výkaz výmer stavby. Návrh Zmluvy o dielo], ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi.1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.1.4 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k realizácií diela je povinný zaobstarať Objednávateľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že ich zaobstará Zhotoviteľ.1.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo.



Článok II
Čas plnenia2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia miesta realizácie dielaZhotoviteľom,
Termín ukončenia realizácie diela: 60 dní od odovzdania a prevzatia miesta realizácie dielaZhotoviteľom2.2 Objednávateľ je povinný miesto realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto realizácie diela od Objednávateľa prevziať do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme prác (ďalej len „Harmonogram"], ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. 

(pozn. Harmonogram spracuje Zhotoviteľk podpísaniu ZoD podľa podmienok zachytených v SP)2.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;b) prerušení prác na diele Objednávateľom;c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, povodne a pod.];e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela;2.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.2.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi miesto realizácie diela formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.2.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.
Článok III
Cena diela3.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:Cena bez DPH:DPH 20 %: 50.023,16 EUR10.004,63 EUR3.2

3.3
Cena celkom vrátane DPH: 60.027,69 EURCena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo a ktorý bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer"]. Cena diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné na celkovú realizáciu Diela, ktoré mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a vsúľade s ust. Zákona č. 343/2015 Z.z.:a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich] dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu 
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výmer.3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer.3.5 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi dodatočné náklady, potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer len na základe ich písomného odsúhlasenia Objednávateľom.
Článok IV

Spôsob fakturácie a platobné podmienky4.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:- kópia súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,- záznam o odstránení vád a nedorobkov.Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.4.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.4.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.4.4. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.
Článok V

Spôsob realizácie diela.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si miesto realizácie diela a jeho okolie prehliadol a je oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela.5.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť• Objednávateľovi,• stavebnému dozoru,• orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,• inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na miesto realizácie diela a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.5.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).5.5 Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:• projektovú dokumentáciu,• stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)• oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.5.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na mieste realizácie diela aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na mieste realizácie diela a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do 
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vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste realizácie diela alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na mieste realizácie stavby a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na mieste realizácie stavby a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela.5.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým• ich časový postup,• údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),• údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,• rozsah a kvalita prác,• prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,• prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,• prípadné vyjadrenia projektanta,• prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,• iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a• údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.5.9 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.5.10 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.5.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.5.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu Objednávateľovi.5.14 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci miesta realizácie diela.5.16 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami.5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu 
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vykonávania diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať z miesta realizácie diela všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.5.19 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na diele previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach miesta realizácie diela, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.5.21 Náklady nevyhnutné na realizáciu diela (voda, elektrina a pod.) znáša počas celej doby realizácie diela Objednávateľ.5.22 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela alebo dokladov potrebných na realizáciu diela podľa tejto zmluvy, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a o tento čas sa predlžuje termín dokončenia diela.5.23 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadny výkon jeho činností a na požiadanie Zhotoviteľa sa dostaviť na miesto realizácie diela.
Článok VI

Zmluvné pokuty a náhrada škody6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania.6.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII, bod 8.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.6.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny diela za každý začatý deň omeškania.6.4. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.
Článok Vil 

Odstúpenie od zmluvy7.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 30 (tridsať) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa;b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácií bez právneho nástupcu.
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7.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.7.3. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,• Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,• zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,• Zhotoviteľ bezodkladne miesto realizácie diela opustí, pričom do momentu opustenia miesta realizácie diela zabezpečí ochranu miesta realizácie diela.7.4. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.7.5 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať náklady preukázateľne vynaložené v súvislosti s predčasným ukončením realizácie diela, pokiaľ tieto náklady vynaložil v záujme Objednávateľa alebo pokiaľ bol povinný ich vynaložiť. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje prevziať vykonané práce i nedokončené dodávky do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. O takomto odovzdaní bude urobený zápis s náležitosťami protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.8.3 K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie), kópiu Stavebného denníka,- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán8.4. 0 odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.8.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov.8.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.8.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:- základné údaje o diele,- zoznam odovzdaných dokladov,- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,- dĺžku trvania záručnej lehoty,- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto realizácie diela.8.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností Objednávateľa, za vady vzniknuté vyššou mocou, zlým alebo neodborným používaním diela a za bežné opotrebenie diela.8.13. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas 
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záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.8.14. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať v lehote uvedenej v ponuke - do 2 dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom. V prípade, že ide o reklamáciu nedostatku počas záručnej doby, ale za nedostatok nezodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a vadu odstráni na náklady Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ na jej odstránení Zhotoviteľom trvá.8.15. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť prístup do miesta realizácie diela, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie reklamovaných vád.8.16. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi.
Článok IX.

Využitie subdodávateľov9.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.9.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.l písm. b) ZVO. Najneskôr 7 pracovných dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu snovým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.9.3. Povinnosti uvedené v bodoch 9.1. a 9.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
Článok X.

Všeobecné a záverečné ustanovenia10.1. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.10.2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 5. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
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10.3. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.10.4. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.10.5. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.10.7. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie"] a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.10.8. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:Príloha č. 1 - Harmonogram prácPríloha č. 2 - Výkaz výmer/rozpočetPríloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov10.9. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch] rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.10.10. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.10.11. Zmluvné strany so zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Miloslavove, dňa 17.05.2019
Za Objednávateľa:

V Miloslavove, dňa: 17.05.2019
Za Zhotoviteľa:

Milan ts^aansKystarosta'obce Ing. Pavol Karabapredstavenstva
I

/
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HARMONOGRAM

Stavba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor- Dielne - Spodná stavba

ROK 2019

MESIAC Máj Jún
TÝŽDEŇ 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26.1 Prípravné a búracie práce, vytýčenie2 Odkopávky, prekopávky, úprava pláne na kótu -0,383 Výkopy základových pätiek4 Debnenie, výstuž a betonáž základovýc pätiek5 Ležaté rozvody zdravotechniky a vsakovací systém6 Bleskozvod7 Násyp pod podlahy a zásyp okolo objektu

Spracoval: DOMOV Slovakia, a.s.

Ing. Ján Potočár



I



Objednávateľ: Obec Miloslavov

Zhotoviteľ:DOMOV Slovakia, a.s.

Rekapitulácia cenovej ponuky objektov stavby
Stavba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne- Spodná 
stavba 50 023,16 10 004,64 60 027,80

2-0 Spodná stavba 37 122,84 7 424,57 44 547.41
2-1 Vonkajšie rozvody ZT1 6 727.19 1 345.44 6 072,63
2-2 Uzemnenie 6 173,13 1 234,63 7 407,76

Ceikom 50 023,16 tO 004,54 60 027,30Tento rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie. Po vypracovaní projektu Dielenskej projektovej dokumentácie je potrebné rozpočet a výkaz výmer aktualizovať.Jednotková cena zahrňuje všetky práce a výkony, vrátane dodávky a montáže materiálu a výrobkov, ktoré sú potrebné pre komplexné zhotovenie diela.Poznámka: Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie v zmysle čoho je spracovaný aj výkaz výmer. Podrobný výkaz výmer je potrebné spracovať na základe projektu pre realizáciu stavby, prípadne na základe vlastnej dielenskej dokumentácie, a výkaz aktualizovať. Pri naceňovaní diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivých skladbách uvažovať s cenami tak, aby zohľadňovali aj potrebu vyhotovenia rôznych priereazov a drážok pre rozvody projektovaných inštallácii, ako aj všetky neoddelitelné súčasti systémových riešení zvoleného dodávateľa modulárneho systému (rôzne kotevné prvky, rohové lišty, dilatačné lišty a pod.).

/



Obec Miloslavov
DOMOV Slovakia, a.s.
9,5.2019

Cenová ponuka
Stavba: 
Objekt: 
Časť: 
JKSO:

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ:
Dátum:

Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba 
Spodná stavba

0,000

I P.O I
KCN Kód položky Popis MJ

6

Množstvo 1 
celkom

Cena 
jednotková ,

Cena celkom

F’ 2 I 3 4 5 ‘a n 9

D H SV Práce a dodávky HSV 36 556.69
D 1 Zemné práca 9 01828

1 K 221
11320611-1 Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajnikov alebo obrubníkov 

stojatých, -0.145001
m 24,500 1,96 48,02

■búracie práce. Vybúranie a odstránenie betónového obrubníka okapového 
chodníka irrky 50 mm. výšky 250 mm, vrátane csadzovaciehc lôžka "17,5

17 500

''búracie práce. Vybúranie a odstránenie betónového obrubníka chodníkavéha 
vonkajšej spevnenej plochy Šírky 50 mm. vyšky 250 mm”

0,000

"vrátane osadzovaného lôžka*7 7,000
Súčet 24,500

2 K 221
11330712-2 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 

hr.300 do 400mm. -0,5600t m2 8,100 16,30 132,03

‘Vybúranie a odstránenie konštrukcie vsakovacieho chodníka zo štrkodrviny hr. 
do 350 mm“8.1 8,100

3 K 221
11330712-3 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 

100 mm, -0,130001 m2 6,000 5.22 31,32

"búracie práce, ložná vrstva zo štrkodrviny fr 4-8 mm hr. 40 mm"6 6,000

4 K 221
11330712-4 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. 

hr.100 do 200 mm, -0,Z3500t m2 12,000 8,10 97,20

"búracie práce, podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 8-16 mm hr. 120 mm“6 6,000

”buracie práce, nosná podkladná vrstva zo štkodrvlny fr. 8-32 mm hr. Í7Q mm‘’6 6,000

Súče< 12,000

5 K 221
113106121 Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo 

tvaroviek, -0,13aoot m2 6,000 1,60 9,60

“búracie práca, Vybúranie betónovej dláždenej plochy'"6 6,000
6 K 001 12110111-1 Odstránenie vegetačnej vrstvy hr do 150 mm, 175 m2 m3 26,250 1,68 44.10

"spodná stavba’175’0,15 26,250
7 K 001 133201201 Výkop šachty nezapažanej, hornine 3 do 100 m3 m3 21.752 38,40 835.28

"spodní časti pálok - výkop do upravenej pláne na kóte -0,380 m"
"výkop pre okrajové základové pätky materskej škoty, pôdorysný rozmer 0,7 x 
0,8 m. H. 0.9 m od upravenej pláne"
"objem” (0,5*0,8*0.9*1 )*1,05
■výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 
0,8 m. hl, 0.9 m od upravenej pláne”
"objem" (0.8*0.8'0,9*4) *1,05
"výkop pre okrajové základové pálky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.7 x 
0,8 m. hl. 1,3 m od upravenej pláne*
"objem" (0,5*0,8*1.3*1 )*1,05
'Výkop pre okrajové základové pálky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.8 x 
0.8 m, hl. 1.3 m od upravenej pláne“
“ objem" (0,8*0.8'1.3’4 )"1.05
‘Výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 
1,0 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"
”objem"(0,5*1,0*1,3"2)"1,05
"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 
1,0 m. hl. 1.3 m od upravenej pláne”
"objem"{0,8*1,0"1,3*2)*1,05
"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 1,0 x 
1.0 m, H. 1,3 m od upravenej pláne”
"objem" (1,0*1,0*1,3*6)*1,05
‘Výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.4 x 
0,6 m, hl 0,9 m od upravenej pláne”
■objem” (0.4*0,6*0,9*2)*1,05
■výkop pre vnútorne základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.6 x 
0.6 m. hl, 0.9 m od upravenej pláne"
" objem" (0,6"0,6"0,9*8)"1,05 - ------------ - -- - —
Súčet

0.000

0,378

0,000

2,419

0,000

0,546

0,000

3,494

0,000

1,365

2,184

0,000

8,190

0,000

0,454

0.000

2,722 -
21,752

0,000

8

9

K

K

001

001

133201209
1741010-1

Príplatok k cenám za lepivosr hominy tr.3
Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhtuhovanie (objem po 
zhutneni}, miera zhutnenia Edef =■ min 40 Mpa - úprava pléne dosypanim

- m3------

m3

- -21,752 -

31,544

------- 4,80-----

22,00

---------Ť04.41

693,97

"spodná stavte"(175*(0+0.35)/2)-1.03 31,544

10 K 001
18120110-2 Úprava plána strojným plénirovanim a následným zhutnením na kútu -0.380m -

127,37 m.n.m.(BPV), zhutnenia na Edef = min. 40 Mpa m3 175,000 24,00 4 200,00

"spodná slavba'175 175,000
11 K 001 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do l00m3 m3 3,791 11,60 43,98

"výkop pre základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska, výkop od 
upravenej pláne*
(1,74*0.5*0.77*4+1,74*0.5*1,07*11*1.05
Súčet

3,791
3,791
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12
132201209

001
Hĺbenie rýh ä. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených. s urovnaním m3 3.791 13,20 50,04
dna. Príplatok k cenám za teplvosť horniny 3

13 K 001 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3
"spodná slavba, ostatné výkopy, výkop pre vsakovací chodník, prehĺbenie od

m3 11,422

7,959

4.06 46,37

upravenej pláne do 0,25 m ”30,32’0.25'1,05
“spodná stavba, ostatné výkopy výkop pre spevnené plochy prehĺbenie od
Upravenej pláne do 0,1 m“4.1’0,1’1.05

0,431

"spodná stavba, ostatné výkopy, výkopy pre osadenie soklových častí 
abjeklu"33*0.35*0,25*1.05

3,032

Súčet 11 422
122201109

14 K 001 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 11.422 5,50 62,82

15 K PK 1811011-1 Úprava pláne začistením
"úprava pláne základových škár začistením '
(0,5*0.a’1+0,8'0.8’4+0,5’0.a’1+0,a’0.8’4+0, 5’1 *2+0.8’1 ’2+1’1 ’6+0,4’0,6’2+0, 
6’0,6’8+1,74’0.5’5)’1,05

m2 55.178
0,000

23,342

2.40 132,43

“úprava pláne vsakovacich chodníkov začistením’* 0,000
30,32’1.05 31,336
Súčet 55.178

16 K
17410100-4

001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh. zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3 m3 9,240 3,20 29,57

“spodná stavba, spätné zásypy,spätný zásyp vykopanou zeminou so zhutnením. 
cca. 25% objemu vykopanej zeminy* 0.000

"vrchný zasyp pätiek po úroveň upravenej pláne, hrubý zásyp terénu v mieste 
navrhovanej spevnenej plochy pri vedľajšom vstupe“
“kde sa navyäuje terén a pod - zhutneníe na Edef 3 min. 40
Mpa*(21,75+3.79+7.96+0 43 +3.03)*0.25

0,000

9,240

Súčet 9,240
17 K 001 1741010-2 Zahumusovaníe hr. do 150 mm m3 22.500 18,00 405,00

"zahumusovanie priemernej br. 150 mm, plocha 150 m2 n 0.15 m’150’0.15 22,500
10 K 001 10130110-1 Rozprestreli zemín schopných zúrodnenia s urovanním povrchu m2 150,000 1,66 249,00

"spodná stavba, spätné zásypy’150 150,000

19 K
17410100-1

001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, Šachiet, rýh. zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3 m3 12,705 4,30 54,63

"štrkodrvína frakcie 9-32 mm. zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 
mm - spevnené píochy*(9.5*0,1*0l5)*1,03 0,489

’’šfrkodľvina frakcie 9-32 mm. zhutnené podkladné lôžko vsakovacich chodníkov 
hr. do 150 mm - vsakovacfe chodníky "(30.32*0,15)*1.03
"štrkodrvína frakcie 16-32. zásyp vsakavacleho chodníka hr. 23Q
mm-(22.16*0,23f 1.03

4.684

5.250

"vrchný zásyp okruh Hákovým kamnivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. 
min. 100 mm"(22,16*0,1)*1.03 2,282

Súčet 12,705
20 M MAT 583452270-1 Štrkodrva ŕr.8-32 t 10,864 18.80 182,52

"štrkodrvína frakcie 6-32 mm, zhutnene podkladné lôžko pod obrubník hr 100 
mm - spevnené ptachy'(9.5’0.1*0,5)’1.Q3’2,1 1,027

"štrkodrvína frakcie 8-32 mm. zhutnené podkladné lôžko vsakovacich chodníkov 
hr. do 150 mm - vsakovacie chodníky"(30.32*0,l5)*1,03*2,1 9,837

Súčet 10,864
21 M MAT 583452270-2 Okruhfekové kamenlvo-ff 32-64 mm prip. plavený štrk

“vrchný zásyp okruhllšKovym kamnivom Ff. 32-64 mm, pripadne plavený štrk, hr. 
min. 100 mm*(22,16*0,11*1.03

t 2,282

2,282

10,50 23,96

Súčet 2,282
22 M MAT 563452270-3 Štrkodrva fr. 16-32 t 11,024 16.30 179,69

"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 
mm*(22,16*0.23)*!,03*2,1 11.024

Súčet 11,024

23 K
162501122

001 Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad
100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 53,975 4,20 226.70

26.25+21,752+3,791 +11,422-9,24 53,975

24 K
162501123

001 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad
100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m m3 917,575 0,45 412.91

53,975*17 917,575
25 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 53,975 0.99 53.44
26 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 107,950 6,20 669.29

53.975’2 107,950
D 2 Zakladanie 24176,70

27 K 011 275321312 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25
"betón pre základové pätky pod základnou školou, spodná časť pätiek - betón 
C2OZ25 prostý - bez potreby debnenia"

m3 18,603

0,000

114.70 2 133,76

“okrajové základové pálky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.7 x 0,8 m, v
0.85 m''(0,5*0,8*0.85*1+0.2’0,8*0,05*1 )*1.05

0,365

"okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.8 x 0,8 m, v 
m’(0,8*0,8*0,8*41*1,05
"□krajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 0.8 m, v 
nť'(0,5*0.8*1.25*1 +0,2’0,8*0,45*1 )*1.05
"okrajové základové pätky materskej školy pôdorysný rozmer 0,8 x 0,0 m, v 
m" (0.8*0,8*0,3*4)*1,05

0.8

0,601

2.150
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28 K 011 275351215

29 K 011 275351216
30 K 011 275361821

“vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.7 x 1,0 m, v
1,25 m’(0,5*1,0*1,25*2+0,2*1,0*0.25*2)*1.05
"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.8 x 1,0 m. v 1,0 
m“ (0.8*1.0*1.0*2X1,05
"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 1.0 x 1,0 m, v 1.0 
m"(1.0*1.0’1.0’0X1.05
"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0.55 x Q.o m, v 
0.85 mn(0,4*0,6*0,85*2+0,15*0,6’0.25'2X1.05
"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,6x 0,6 m, v. O.B 
m"(0,6*0.6*0.6*8)’1,05
"betón pre základové pätky pod základnou školou, horná časť patŕek 
pôdorysných rozmerov 0,4 x 0.4 m - betón C2Q/2S prostý - bude vystužený"
" hornú časť pätiek debnif, horná časť pätiek výšky 0.20 mH0.4*0l4*0,2’4
" horná časť pätiek výšky 0,25 nťO.4*0,4*0,25*4
"horná časť pätiek výšky 0.45 m"0,4*0,4*0,45*8
“horná Časť pätiek výšky 0,65 m“014*0,4*0,65*4
"betón pre základové pálky pod základnou školou, horná časť pätiek 
pôdorysných rozmerov 0.3 x 0.3 m - betón C20/25 prostý - bude vystužený**
"hornú časť pätiek debnif, horná časť pätiek výšky 0,25 m"0,3*0.3*0.25'2 
"horná časť pätiek výšky 0,45 mK0.3*0,3’0,45’,8
Súčet
Debnenie základových pätiek, zhotoveníe-dielce
"zvislé debnenie, horné časli pätiek pôdorysných rozmerov 0.3x0,3m a D,4x0,4 
m“

1.410

1.680

6,300

0,476

1,814

Q.GOO

0.128
0.160
0.576
0.416

0,000

0,045
0,324

18.603
m2 18,606

0,000

13,30 247,46

31 K 011 274321312

32 K 011 274351215

" plocha"
(0,4'4*0,20*4+0,4*4*0.25*4+0,4*4*0,45*8+0,4*4*0,65*4+0,3*4'0,25*2+0,3*4*0,4
5*8X1.05
Súčet
Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce m2
Výstuž základových pätiek z ocele í 0505 t
“výstuž - zvislá výstuž do horných časti pätiek prechádzajúca do spodnej časti 
pätiek 0 R8"
“pre pätky v. 0,85 m s hornou Časťou v. 0,20 m. dl. výstuže 0,99 m, 4 prúty na 
pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0.395 kg/mb“0l99*4*3*0.395/1000
“pre pätky v. 1,25 m s hornou časťou v. 0,20 m4 dl. výstuže 1,39 m, 4 prúty na
pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0.395 kg/mb“1,39*4*3*0,395/1000
“pre pätky v. 0,8 m s hernou časťou v. 0,25 mr dl. výstuže 0,99 m. 4 prúty na
pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0.395 kg/mb“0.99*4’4’0.395/1000
"pre pätky v. 0,6 m s hornou časťou v. 0.45m, dl. výstuže 0,99 m. 4 prúty na 
pálku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"0,99'4’8*0.395/1000
"pre pätky v. 1,0 m s hornou časťou v. 0.45 m, dl. výstuže 1.39 m, 4 prúty na 
pätku. 8ks pätiek, hmotnosť 0.395 kg/mb’1,39’4*8*0.395/1000
"pre pálky v. 0.8 m s hornou časťou v. 0,65 m. dl. výstuže 1,39 m, 4 prúty na 
pätku. 4ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb‘1,39*4*4’0.395/1000
“vystuž - strmienka do horných častí pätiek 0 R6 - pôdorysný rozmer hornej 
časti pätky 0,4 x 0,4 m“
"pre pätky v. 0,85 m s hornou časťou v. 0,20 m. dl. strmienka 1,8 m, 7 
strmlenkov na pätku, 1ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1.6’7*ro,222/1000 
"pre pätky v. 1,25 m s hornou časťou v 0,20 m, dl. strmienka 1,6 m, 9 
strmíenkov na pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,6*9*3*0,222/1000
"pre pätky v. 0,8 m s hornou časťou v 0.25 m, dl. strmienka 1,6 m, 7 strmienkov 
na pálku, 4ks pätiek, hmotnosť 0.222 kg/mb“1.6*7*4*0.222/1000
"pre pätky v. 1,0 m s hornou časťou v. 0,45 m, dl strmienka 1,6 m, 9 strmienkov 
na pätku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mbH1,6*9*8*0,222/1000
"pre päky v. 0,8 m s hornou časťou v. 0,65 m, dl. strmienka 1,6 m; 9 strmíenkov 
na pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,5’9*4*0.222/1000
"výstuž - strmienka do horných častí pätiek 0 R6 - pôdorysný rozmer hornej 
časti pätky 0.3 x 0.3 m’
"pre pätky v. 0,85 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl, strmienka 1,2 m, 7 
strmienkov na pätku, 2ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,2*7*2*0,222/1000
"pre pätky v 0,6 m s hornou časťou v. 0.45 m, dl. strmienka 1,2 m. 9 strmíenkov 
na pätku, 8ks pätiek, hmolnosť 0,222 kg/mb"1,2’9*8'0,222/1000
Súčet
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3
“betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - betón C20/25.
prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou.terénu“
“objem“ (1,74*0,5*0,77*4+1,74*0,5*1,07*1X1.05
"betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska • betón C20/25r - — 
prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou terénu"
’ objem" 1,74*0,5*0,08*5’1.02+0.25*0,25*0.15*2*5*1,02
Súčet
Debnenie stien základových päsov, zhotoveníe-dielce m2
“zvislé debnenie - základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska, časť 
základov nad úrovňou pôvodného terénu"

18,606

18,606
18,606
0.142

0,000

0,005

0,007

0.006

0,013

0,018

0,009

0,000

0.002

0,010

0,010

0,026

0.013

0,000

0,004

0,019

0.142
4,242

0,000

3.791

O.ÔÔO

0,451
4,242
5,980

0.000

2,22
1 180,00

122,00

14,30

33 K 011 274351216
34 K 011 274361821

pl OCha“(1,74*2+0,5*2X0.08 *2*(1,74*2+0.5‘2)*0,18*1+(1,74*2+0.5*2X0,28*1 +(1. 
74’2+0.5’2)*0,38*1+(0.25*4)*0,15*2*5
Súčet
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t

5,980

5,980
5,980
0,212

2,60
1 180,00

41,31
167,56

517,52

85,51

15.55
250,16
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93 4 5 6

"výstuž základov - základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska - 
konštrukčná výstuž"(3,791+0,451 j’0.05

0,212

Súčet 0.212
34-1 224311-1 Pilóty - komplet, výkop, výplň, výstuž ks 1,000 20 717,87 20 717.87

D 4 Vodorovné konštrukcie 12,38
35 K 321i 451571111 Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm m2 3,020 4,10 12,38

"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom"3,02 3.020
Súčet 3.02C

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadanie 126,48
36 K 221 596611111-2 Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr, 60 mm 

"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým 
východom *(1,9*1,45+1,77*0.1 )*1,03

m2 3.020

3,020

17.00 51,34

Súčet 3 020

37 M
5922901-2

MAT Betónová protišmyková dlažba hr. 60 mm, vyhotovenie vonkajšej spevnenej m2 3,050 18,20 55,51plochy pred únikovým východom

36 K 221
564841111 Podklad zo štrkodrviny fr, 8-16 s rozprestretím a zhutnenim. pozhutnení hr. 120 

mm m2 3,020 3,00 9.06

"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východomn3,02 3.020
Súčet 3,02C

39 K 221
564851113 Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnenim, po zhutnenl hr. 

170 mm m2 3,020 3,50 10,57

“vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východomM3,Q2 3,020
Súčet 3,020

D 9 Ostatné konštrukcie a práca-búrania 1 792,15

40 K 221
917762111 Osadenia chodník, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého 

tr. C 12/16 s bočnou oporou m 44,500 8,20 364.90

“betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovaci chodník, dĺžka 27,6m"28 28,000

“betónový obrubník. 50x300x1000/500 mm - vsakovaci chodník, dĺžka 6,7 mT7 7,000

"betónový obrubník. 50x250x1000/500 mm - spevnená plocha, dĺžka 9,3 m"9,5 9,500

Súčet 44,500
41 M MAT 59219546-1 Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovaci chodník, dĺžka 27,6 m m 28,000 3,18 89,04
42 M MAT 59219546-2 Betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovaci chodník, dĺžka 6,7 m m 7,000. 3.80 26.60
43 M MAT 59219646-3 Betónový obrubník. 50x250x1000/500 mm - spevnená plocha, dĺžka 9,3 m m 9,500 3,12 29,64
44 K 221 91810111-1 Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16, zavlhla betónová zmes m3 3,338 106,00 353,83

(28+7+9,5)*0,075 3,338
Súčet 3,338

45 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km I 12.517 12,80 160,22
46 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 237,823 0,55 130,80

12,517*19 237,823
47 K 013 979082111 Vnútrastaventeková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 12,317 7.60 95,13
48 K 221 979087213 Nakladanie na dopravná prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt t 12,517 19,30 241,58
49 K 013 979089012 Poplatok za skladovania-betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 12,517 24,00 300,41

□ 99 Presun hmôt HSV 1 530,70

50 K 014
999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 

25 m t 93,908 16,30 1 530,70

D PSV Prace a dodávky PSV 466.15
D 711 Izolácie proti voda a vlhkosti 486,15

51 K 711 711471051- Zhotovenie Izolácie - nopová fólia, výška nopu 9 mm m2 20,790 4.20 87,32
33*0,6*1,05 20,790
Súčet 20.790

52 M MAT 6288000630 Nopová fólia m2 23,493 2,80 65,78
53 K 711 711471051-1 Montáž ukončovanej prevetrávacej lišty nopovej fólie v oblasti soklov m 34,000 4,30 146,20
54 M MAT 62880006-1 Dodávka ukončovace] prevetrávacej lišty nopovej fólie v oblasti soklov m 34,092 4,60 156,82
55 K 711 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti voda v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 4.561 2.20 10,03

Celkom 37122.84



^nova ponuka

JKSO:

^vba: 
Objekt: 
časť:

Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba 
Vonkajšie rozvndy ZTI

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 
Dátum:

Obec Miloslavov
DOMOV Slovakia, a.s.
9.5.2019

P.Č TV KCľ Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena
Jednotková J Cena celkom

I 2 3 4 5 ' 6 7 8 9

0 Dl HSV - Práce a dodávky HSV 6 479,44

D D2 1 - Zemné práce 3 354,97
1 K PK 131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3 m3 32,000 23,20 742,40

2 K PK
131201209 Príplatok za ľepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v 

hornine 3
m3 16,000 1.16 18,56

3 K PK 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,000 24,50 539,00

4 K PK
132201109 Príplatok k cene za lepívosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i

nezaparených s urovnaním dna v hornine 3
m3 11,000 6,80 74,80

5 K PK 151101101.1 Razenie a rozopre tie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m m2 68.000 3,45 234,60

6 K PK 151101111.1 Odstránenie paženla rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m m2 68,000 2,20 149,60

7 K PK 162201101 Vodorovné premiestnenia výkopku z horniny M do 20m m3 39,510 1.24 48,99

32+22-14,49 39,510

8 K PK
162501102 Vodorovné premiestnenie výkapku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 

m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 39,510 3,88 153,30

9 K 001
162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 

m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m
m3 276,570 0,46 127,22

39,51‘7 276,570

10 K PK 167101101 Nakladania neuľahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3 m3 39,510 6,05 239,04

11 K PK 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 39,510 0,88 34.77

12 K PK 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 71,118 5.12 364,12
39,51*1,8 71,118

13 K PK
174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

do 100 m3
m3 14,490 3,12 45,21

14 K PK 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny m3 10,320 21,66 223,53

15 M MAT 5833110100 Kamenivo fažené drobné 0-1 b t 21,672 13,30 288,24

10,32*2,1 21,672
16 K PK 175203101 Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5 m3 16,800 1,22 20,50

17 M MAT 5624505073 Geo textília Dachtex 150 PP m2 21,000 1,82 38,22

18 K PK 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 28,600 0,45 12,87

D D3 2 -Zakladanie 7,44

19 K PK
215901101 Zhutnenie podlažia zresllej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 

92 % PS a nesúdržných
m2 28,600 0,26 7,44

D D4 4 - Vodorovné konštrukcie 255,88

20 K PK
451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 

drobného ťaženého 0-4 mm
m3 4,290 31,30 134,28

21 K PK
451573111 Lôžko pcd potrubie, stoky a drobné objekty, V otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 83 mm
m3 3,200 38,00 121,60

D 05 5 - Komunikácie 8,32

22 K PK
56483111-1 Podklad zo ätrkodrvlny fŕ. 8-32 mms rozprestretím a zhutnenim, po zhutnení hr 

100 mm
m2 3,200 2,60 8,32

D 06 8 - Rúrové vedenie 1 305,69

23 K PK 721290123 Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 m 25,000 0,92 23,00
24 K PK 721300922 Prečistenie ležatých zvodov do QN 300 m 25,000 5,60 140,00

25 K PK 871276002 Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125 m 25,000 0,68 17.00

26 M MAT
286110006400 Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová. DN 

125. dl 5 m. WAVIN
ks 5,000 16,20 81,00

27 K PK 892354111 Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm m 25,000 3,44 86,00

23 K PK
894170003 Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm 

od 25 do 50 m3
m3 4.320 5.60 24.19

29 M MAT 5624505010 Vsakovaci blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm ks 20,000 44,00 880,00

30 K PK 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 25,000 1,30 32,50

31 K PK 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 25,000 0,88 22,00

D D7 99 - Presun hmôt HSV 1 547.14

32 K PK
998276101.1 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v 

otvorenom výkope
t 31,836 24.60 783,17

998276115 Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast..
33 K PK hmôt alebo sklolamin, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 10CO t 31,832 24.00 763.97

D 08
m
PSV - Práce a dodávky PSV 247,75

D D9 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 247.75

34 K PK
721170966 Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 

140
ks 2,000 15,20 30,40

35 K PK 721242115 Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100 ks 2,000 9,80 19,20

36 M MAT
HL600N Lapač strešných splavenín s košom na zachyť nečistôt, odtok s otáč.guľovým 

kĺbom 0-90* DN110
ks 2,000 99,00 198,00

37 K PK 998721102 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,004 21,20 0,08

38 K PK
998721194 Vnútorná kanalizácia, pripi-za presun had vymedz, najväč. dopr. vzdial. do t 0,004 18,35 0.07

1000m
Celkom S 727.19

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A

83 ) 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 761

IČ DPH: SK202D233072



^nová ponuka

JKSO-

yí3Vba: 
Objekt: 
Časť:

Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba 
Uzemnenie

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.
Dátum: 9.5.2019

P.Č. TV KCN 1 Kód položky Popis MJ Množstvo Í 
celkom

Cena 
jednotková .

Cena celkom

1 2 í 3 4 5 6 7 8 9

D 21-M5 Elektr o montáže - bleskozvod 1 092,98
118 K PK 210220241 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 12,000 2.15 25,80
119 K PK 210220246 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 24,000 2,15 51,60
120 K PK 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 4,000 2,15 8.60
121 K PK 210220810 Podpery vedenia zliatina FeZn na plochú strechu ks 70,000 0.66 47,60
122 K PK 210220814 Podpery vedenia do muriva ks 28.000 1,60 44,80
123 K PK 210220831 Zachytávacía tyč zliatina AiMgSí bez osadenia a s osadením ks 1,000 6,30 6,30
124 K PK 210220880 Ochranný uholník zliatina AÍMgSi OU ks 4,000 9,47 37,88
125 K PK 210220881 Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z.D a DOU ks 8,000 4.50 36,00
126 K PK 210221060 Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu ks 40,000 3,55 142,00

127 K
pK 220730301 Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSí/ FeZn D Bmm na 

podperách m 104,000 4,60 478,40

128 K PK 220730302 Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS ks 104,000 2.00 208,00
129 K PK 220730303 Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná S J 01 ks 2,000 3,00 6,00

D D6 Hlavné uzemňovacia sústava 613,60
130 M MAT EBL000000596 Prípojnica HUP 1809 - 5015073, resp ekvivalent ks 1,000 5,40 5.40
131 M MAT 318209

MAT 318233

Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BO Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp ekvivalent 
(ZnwntovuíÄJ svoffra - SR 03 B. DEHN S-K 3D Rd 6-10 FI 30 NIRO-4. (KS 3.10 FL30 
V4A). • umožfítijú MiDi/S a 7" wscmIgv • Ďer sŕr&dovej cfoäťŕŕity • pre k/whayy a
páskový vGdŕč sa JfrAou do 30 mm

ks 30,000 6,20 186,00

132 M Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD Fi 30 NIRO4. resp ekvivalent ks 10,000 6,20 62.00

Odbotfowacä spqtivacfe svorka - SR 02 (M8}t DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4. (KS FL30 
V4A). • tífuožňtjjú krížové a r spoje/iŕa vttóKov • bez stredovej doStSky • pre 2 páskové 
vodiča so Šírkou do 30 mm

133 M
MAT^JSPI Svorka pripojovania pre spojenie kovových súčiastok D=6-10mm, SP1 mat. Fe

Zn. W ks 14.000 0.80 11,20

134 M MAT 810304 Pásovina - páska 30/4mm- Fe/Zn - (1kg/1,06m)
DEHN Pásikov? vodič 30x4 FaZn (52m). (BA 30X4 STTZN R52N). Fíjsovfna FeZn
FI30x4fnm, 120mm2, baífärntôOlog. • pro pospojovatne-a uztimiwfe • pnememá vrstva 
porŕhJrtjva^ 70 mArtWoir • pásftové uotítís pre t/zwwtavanie a vyrovriaŕw patenŕsdiú 
vytiovuju požiadavkám ČSN EN 50164-2 a&bo ČSN EN 62561-2

Kg 50,000 4,13 206,50

135 M MAT 3410350845 N2XH 6 zž Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE m 150.000 0.95 142,50
D 21-M25 Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava 1 342,50

136 K PK 220111771 Vedenie uzeňcvacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu m 12,000 12,50 150,00
137 K PK 220111776 Vedenie uzenovacle z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi m 54,000 8.00 432,00
138 K PK 460200283 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 65,000 6,10 526,50
139 K PK 460120002 Zásyp jamy so zhutnenim a s úpravou povrchu, zemina triedy 3-4 m3 26,000 9,00 234.00

D M Práce a dodávky M 194,80
140 M MAT 21000019 Podružný materiál 3% % 3,000 24,35 73,05
141 M MAT 21000016 MD - mím q stavení sková doprava 1% % i.ooo 24,35 24.35
142 K PK Poli MV - murárska výpomoc 1% % 1,000 24,35 24,35
143 K PK 21000018 PD - podiel dodávok 1% % 1,000 24,35 24,35
144 K PK 21000020 PPV - podiel pridružených výkonov 1 % % 1.000 24,35 24.35
145 K PK 21000020.1 Dopravné náklady 1 % % 1,000 24.35 24,35

D D28 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 2 929,25
146 K PK 971033431 Vybúranie otvoru v murive fehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t ks 4,000 4,80 19,20
147 K PK 971033441 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0.25 m2 hr do 300 mm, -0.146001 ks 4,000 3,40 33,60

148 K
pK 974031221 Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k 

stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,002001 m 480.000 5,80 2 784,00

149 K
pK 974032122 Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a 

i. do 70 mm. -0.00200t m 40,000 1.80 72,00

150 K PK 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,912 10.30 19,69
151 K PK 97908 T121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 1.912 0,40 0.76

Celkom ä 173,13

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A

831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 761 

[Č DPH: 51(2020233072
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