ZMLUVA O DIELO č.2020/014
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
00304948
2020662182
Milan Baďanský, starosta
VÚBa.s.
SK5802000000002845514758
Mgr. Martin Sitiar
martin.sitiar@miloslavov.sk, 0903 256 164

(ďalej len „Objednávateľ") na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:

SPORTER s.r.o.

Sídlo:

Esterházyovcov 1595/16, Galanta 924 01

Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo: 34898/T

IČO:

35 935 979

DIČ:

22022004908

IČDPH:

SK22022004908

V zastúpení:

Bc. Martin Černák, konateľ

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

s SK2511000000002626062333

(ďalej len „Zhotoviteľ') na druhej strane
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka je čiastočne financovaná z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019"

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Multifunkčné ihrisko ” (ďalej len "Dielo”) za
podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
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2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho
užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi
dohodnutú súčinnosť.

3.

Zhotovíte!'vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.

4.

Zhotovíte!' sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy,
technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému
účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu
splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotovíte!', ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

5.

Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6.

Miestom plnenia je: Obec Miloslavov, pare, číslo KNC 27, k.ú.: Miloslavov.

II. Cena za Dielo
1.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 48.047,81€ s DPH,
a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.

Cena za dielo je určená nasledovne:
Cena diela bez DPH:

40.039,84 EUR

Výška DPH:

8.007,97 EUR

Cena diela s DPH:

48.047,81 EUR

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto
Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotovíte!' sa
zaväzuje realizovať Dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. Pokiaľ dôjde k navýšeniu
nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávateľa a zhotoviteľa v stavebnom
denníku.
3.

Cena za Dielo zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich
zo Zmluvy.

4.

K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo môže dôjsť v prípade zmeny materiálov odsúhlasených
písomne Objednávateľom, po predchádzajúcom upozornení Objednávateľa Zhotoviteľom, že
zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za dielo
môže dôjsť aj v prípade navýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:

•

Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s
náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe
súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie
diela po jednotlivých častiach. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 30 dní.

Zhotovíte!' zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového
dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení
§ 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
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Čas plnenia

Zhotovíte!'sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu
a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich
s predmetom Zmluvy.

Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať
z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné
spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať. Jedná sa aj
o prekážky spôsobené klimatickými a poveternostnými podmienkami.
Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany
Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

Práva a povinnosti Objednávateľa
Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na
ktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len "Stavenisko") do 5 dní od požiadania zhotoviteľa.

Objednávateľje povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez a vád a nedorobkov brániacich jeho
užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a
zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho
protokolu.

V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne
miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej
prípojky 220 a 380 V. Taktiež je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prípoj vody a elektriny pre
karavan. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotoviteľa požadovať odplatu.

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

Zhotoviteľje povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by
znemožňovali začatie stavebných prác.
Zhotoviteľje povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť
vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií,
ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a
normami všeobecnými i rezortnými.

Zhotoviteľsa zaväzuje, že počas prvých troch rokov prevádzky diela poskytne objednávateľovi raz
ročne hlavnú ročnú kontrolu diela oprávnenou osobou bezplatne. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy
predloží fotokópiu osvedčenia oprávnenej osoby.
Zhotoviteľje povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky
potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za
bezpečnosťa ochranu zdravia svojich pracovníkova dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii
Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je
Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,
o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa
na realizáciu Diela.

5.

Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou
reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného
rozsahu počas doby realizácie Diela.

6.

Zhotoviteľ má právo prerušiť výkon prác v prípade nasledovných prekážok:
a)
b)
c)
d)

vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
pri daždi
pokles teploty pod + 5 C a nad 25 C
výpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voči Zhotoviteľovi.
7.

Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom
subdodávateľov.

8. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné,
musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na
opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi
alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
9.

Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto
dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.

VII. Stavebný denník

1.

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom
jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o
časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej
dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác
orgánmi štátnej správy, údaje o počte zamestnancov a množstve realizovaných prác. Počas
pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí
dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.

2.

Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich
nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho
nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.

3.

Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten
deň, keďsa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa
tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

4.

Ak stavbyvedúci do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom
vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.

Zhotoviteľje povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom
prác zakryté a e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred apo
predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú
povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný
znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol
riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu Zmluvy.
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6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom
Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu Zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu Zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k Zmluve.

VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1.

Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotovíte!'.

2.

Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela
znáša Zhotovíte!'až do dňa odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi.
Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela
1.

Zhotovíte!' vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred
odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady
diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.

3. Prílohou č. 2 ZoD sú záručné podmienky. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok
užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním ihriska neuznávajú.
4.

O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných

údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:
súpis prípadne zistených vád
dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád

konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
dodatočne požadované práce

súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
podpisy oprávneného zástupcu zhotoviteľa a objednávateľa

5. V prípade že objednávateľ bezdôvodne nepreberie dielo a nezapíše prípadné vady a výhrady
zhotoveného diela do preberacieho protokolu s termínom odstránenia vád a nedorobkov, má právo

zhotoviteľ účtovať si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnú pokutu.

X. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V
prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného Diela, po riadne
vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré
malo Dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť Dielo prevziať.

2.

Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne
vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.

3.

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia
použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba
na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky.
Záručná doba na umelý trávnik je stanovená na obdobie 8 rokov. Objednávateľ je povinný
dodržiavať Záručné podmienky diela.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade, ak sa
Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného Diela po riadne písomnej
výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo
prevziať.
Vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi
bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení
odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto
vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo
Objednávateľa uplatniť nároky z týchto vád Diela zaniká.

Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady Diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode
nebezpečenstva na diele na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou
skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním
prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovaním, používaním Diela v
rozpore s účelom, na ktorý je Dielo určené, mechanickým poškodením Diela s pôsobeným
Objednávateľom alebo treťou osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k
tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a
pod.), poškodením Diela neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku
vyššej moci.
Po zistení akejkoľvek vyššie uvedenej vady Diela, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, Objednávateľ nie
je oprávnený Dielo alebo jeho vädnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto povinnosti
Objednávateľom nezodpovedá Zhotoviteľza následné vady spôsobené používaním vadného Diela
alebo jeho časti.
Objednávateľ nemá právo uplatniť nároky z vád Diela, o ktorých bol Zhotoviteľom v dobe
uzatvárania Zmluvy písomne oboznámený.

V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád Diela (najmä ak sa preukáže, že vady Diela
neexistujú alebo že neboli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa) je Objednávateľ povinný
uhradiť Zhotoviteľovi náklady, ktoré mu týmto vznikli.
. Objednávateľ je po uplatnení nárokov zvád Diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť
potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku
vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícií.
. Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu
Zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom.
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia
živelnou pohromou.

,. Ak sa preukáže, že nedostatok bol spôsobený nevhodným užívaním predmetu Zmluvy, v rozpore
s poučením Zhotoviteľa podľa bodu 13 tohto čl. zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť
Zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

Zmluvné pokuty, úroky z omeškania
V prípade prvej časti zmluvnej ceny, ak je objednávateľ v omeškaní viac ako 14 dní s úhradou
platby bližšie špecifikovanej v Článku II., tejto zmluvy zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň
omeškania po dátume splatnosti faktúry.

každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry a zhotoviteľ je oprávnený vymáhať
nesplatenú časť diela v celosti.

V prípade, že zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i
začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľtúto zmluvnú pokutu vyrúbi.
. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných
strán na úhradu vzniknutej škody.
I. Zodpovednosť za škodu

.

Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

.

Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk.
Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.

Bez ohľadu na predchádzajúce body bude Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy zodpovedať za
škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej
súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
.

Zhotoviteľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek úkony, opomenutia, uvedenia do
omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávateľa a to či už z nedbalosti alebo úmyselne.

,

Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom
zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

II. Odstúpenie od zmluvy
Objednávateľje oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:

na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
b) Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 10
pracovných dní,
d) je Zhotoviteľv omeškaní s plnením termínov.
a)

Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkolVek faktúry viac ako 30 dní po lehote
splatnosti,
b) je Objednávateľv omeškaní s prevzatím riadne dokončeného Diela bez vád a nedorobkov na
ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávateľ Dielo
prevziať,
c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné
vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
d) Objednávateľ riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.

materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. Vtákom prípade sa majiteľom prác
a dodávok stáva Objednávateľ.
4.

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo
Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného
plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva
alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia
sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

5.

Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že
majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií,
činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť,
emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

2.

Zhotoviteľje povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb,
a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zariadení a objektov.

3.

Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti
pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa
o odstránenie zistených nedostatkov.

4.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi
súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov
upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

5.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi
a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.

XV. Mlčanlivosť

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú o informáciách, ktoré považujú za dôverné a ktoré ako dôverné
v rámci zmluvného vzťahu označia zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako
na plnenie povinností podľa tejto zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti"); tieto povinnosti
zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy.

2.

Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto
zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať
zachovanie dohody o mlčanlivosti.

3.

Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri
budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o
mlčanlivosti.

Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase
druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo
rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

(I. Doručovanie

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné
úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť'), musia byť urobené v
písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene
sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy,
ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na
jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto
zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). 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. 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 troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť
doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo
nie).
II. Záverečné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou
po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou
dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán
oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej
republiky.
Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov SR.

Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo
neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením
novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby
vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť,
protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení
tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné,
protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer / predloží úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy /
Príloha č. 2 - Záručné podmienky / predloží úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy /
Príloha č. 3 - zoznam subdodávateľov /predloží úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy/

7.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľa dva
Zhotoviteľ.

8.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný,
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.

9.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na
webovom sídle objednávateľa.

V Miloslavove, dňa

T?. IM

/ 7.

V Šali, dňa

ItíH

<H>> spoí

športoviská

Esterházyovcov 1595 1o
^5 93.5 979.-W

Zhotovit
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Miesto: Obec Miloslavov

Stavba: Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Rozpočet:

Zmluva č.:

Dňa:

Spracoval:

Odberateľ:

Obec Miloslavov

IČO:

.................

DIČ:

Dodávateľ:

sporter s.r.o.

IČO:

35935979

DIČ:

IČO:

Projektant:

DIČ:
0

1 M

1 M3OP

0

1 M2ZP

0

0

1 M2UP

0

0

spolu ZRN

B

A

ZRN

konštrukcie a práce

1

HSV:

€0,00

0,000

0,000

6

Práce nadčas

0,00

2

PSV:

0,000

0,000

0,000

7

Murárske výpomoce

0,00

3

MCE:

0,000

8

Bez pevnej podlahy

0,00

4

iné:

0,000

9

5

Súčet:

0,000

10

materiál

0,000

0,000

NUS- náklady umiestnenia stavby

C

D

IN - Individuálne náklady

0,00

Súčet riadkov 6 až 9:

0,00

ON - ostatné náklady

11

Zariadenie staver

0,00%

0,00

16

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

0,00

12

Prevádzkové vplyvy

0,00%

0,00

17

Inžinierska činnosť

0,00

13

Sťažené podmienky

0,00%

0,00

18

Projektové práce

0,00

14

0,00%

0,00

19

15

Súčet riadkov 11 až 14:

0,00

20

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

E

0,00

Súčet riadkov 16 až 19:
Celkové náklady

21

podpis:

22

DPH 20% z:

dátum:

23

DPH 0% z:

Súčet riadkov 5,10,15 a 20:

0,00

0,00

0,00

Súčet riadkov 21 až 23:

0,00

24
F

podpis:
dátum:

pečiatka:

0

Odpočet - pri počet
dodávateľ, zhotoviteľ

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

1 • I.UÍte

dátum:

0,00

ť. ?. 2**^

pečiatka:

športoviská 3. tisícročia
Esterházyovcov 1595/16. 9240'; Gaiante
——

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Multifunkčné ihrisko
Objekt:

Zhotoviteľ: sporters.r.o.

Časť:

Dátum:

13.2.2020

JKSO

Kód

Popis

Dodávka €

Montáž €

Cena celkom
€ bez DPH

Cena celkom
€s DPH

1

2

3

4

5

6

SO 01 Multifunkčné ihrisko

38 239,84 €

45 887,81 €

1 800,00 €

2 160,00 €

Stavba Multifunkčné ihrisko 33x18m spolu:

40 039,84 €

48 047,81 €

Celkom

40 039,84 €

48 047,81 €

SO 02 Osvetlenie ihriska

Výkaz-výmer
Multifunkčné ihrisko
SO 01 Multifunkčné ihrisko

i/ba:
/bjekt:

PČ

Rozmer 31,1x11,6m betón/asfalt+2xvýbehy+2x2x18m+6,4x33m-ZL
Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby

Množstvo

Jednotka

Cena za
jednotku
bez DPH

1

dielo

€ 100,00

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s
DPH

€100,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 120,00

€3,00

€ 153,72

€ 184,46

Spolu:

ZEMNÉ PRÁCE
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm s následným vyhrnutím
do 50m

51,24

m3

256,2

m2

€ 1,00

€256,20

€ 307,44

5,1

m3

€ 10,00

€51,00

€61,20

2

m3

€ 10,00

€20,00

€24,00

4,032

m3

€ 11,00

€44,35

€53,22

8,4

m3

€5,00

€42,00

€ 50,40

Dodávka a Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča 0 10 mm

100

bm

€0,90

€90,00

€ 108,00

Vytýčenie,vyrezanie,vybúranie a hĺbenie jám pre osadenie pätiek športového
náradia do hutneného a vyrovnaného podložia-volejbal a futbal

0,8

m3

€22,00

€ 17,60

€21,12

€ 674,87

€ 809,85

256,2*0,2

Úprava pláne so zhutnením /min. hodnota hutnenia je 25MPa/
Výkop ryhy pre drenáž do zhutnenej zemnej pláne
odtoková drenážna rúra DN80: 34*0,3*0,5
Výkop vsakovacej jamy

Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky oplotenia do hutneného podložia

0,8*0,3*0,3*56
Vytýčenie,výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov; do hutneného
podložia

112*0,25*0,3

CENA SPOLU ZEMNÉ PRÁCE:

ZÁKLADY
OSADENIE STĹPIKOV OPLOTENIA:
Betón B15- C12/15 pre osadenie stĺpikov oplotenia a 2 kus vstupnej bráničky
vrátane dopravy.

Osadenie stĺpikov oplotenia a 2x vst.bránička

4,032

m3

€ 50,00

€201,60

€241,92

56

ks

€2,50

€ 140,00

€ 168,00

5,6

m3

€ 50,00

€280,00

€ 336,00

56 ks oplotenie ihriska
OSADENIE OBRUBNÍKOV:

Betón pre osadenie cestných obrubníkov; vrátane dopravy

112*0,2*0,25

Cestné obrubníky; 80x250x1 OOOmm; vrátane dopravy

112

ks

€5,00

€560,00

€ 672,00

Osadenie cestných obrubníkov

112

ks

€5,00

€560,00

€ 672,00

Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiek športového náradia volejbal,malý
futbal vrátane dopravy

0,8

m3

€50,00

€40,00

€48,00

6

ks

€ 10,00

€60,00

€ 72,00

€ 1 841,60

€ 2 209,92

Osadenie pätiek športového náradia+dodávka PVC M200 rúr -vlejbal 2*
dl.800mm a malý futbal 4*500mm
CENA SPOLU ZÁKLADY:

ODVODNENIE

DRENÁŽ Betónovej/asfaltovej plochy:
Vydrenážovanie jestvujúcej asfaltovej/betónovej plochy prebitím M 35-80mm
v rastri 4 diery na m2

360,76

m2

€2,00

€721,52

€ 865,82

Geotextília

68

m2

€3,00

€204,00

€ 244,80

Pokládka geotextílie

68

m2

€ 1,00

€68,00

€81,60

Flexodrenážna PVC rúra priemer 80mm

34

bm

€2,00

€68,00

€81,60

Položenie drenážnych rúr do ryhy

34

bm

€ 1,00

€ 34,00

€40,80

31,1x11,6m
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Štrkodrť 4 - 8mm (alternatívne 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy

Obsypanie drenážnych rúr štrkodrťou 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)
Zhutnenie drenáže valcom

T

€ 15,00

€ 150,00

€ 180,00

10

T

€2,00

€20,00

€24,00

13,6

m2

€2,00

€27,20

€ 32,64

€ 1 292,72

€ 1 551,26
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CENA SPOLU ODVODNENIE:

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
SKLADBA PODLOŽIA:
Štrkodrť fr. 32-63mm, vrstva minimálnej hrúbky 200mm; vrátane dopravy

88

T

€ 10,00

€ 880,00

€ 1 056,00

Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.

243,24

m2

€ 1,00

€243,24

€291,89

Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

243,24

m2

€ 1,00

€243,24

€291,89

Geotextília na prekrytie spojov asfaltovej plochy(31,1x2m)x2+(11,6x2m)x2

170,8

m2

€ 1,00

€ 170,80

€204,96

Pokládka geotextílie

170,8

ľľl2

€ 1,00

€ 170,80

€204,96

Štrkodrť fr. 0-22mm, vrstva minimálnej hrúbky 80mm; vrátane dopravy

100

T

€5,00

€500,00

€600,00

Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.

606

m2

€ 1,00

€606,00

€ 727,20

Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

606

m2

€ 1,00

€606,00

€ 727,20

32

T

€ 10,00

€ 320,00

€ 384,00

Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.

606

m2

€ 1,00

€606,00

€ 727,20

Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

606

m2

€ 1,00

€606,00

€ 727,20

€4 952,08

€ 5 942,50

Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 30mm; vrátane dopravy

CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:

ŠPORTOVÝ POVRCH
Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40 mm; Dtex:od 8800; počet vpichov na m2 min.:
8600; farba zelená, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2200g/m2

m2

€ 13,00

€ 7 846,80

€9416,16

Lepidlo PU

105

kg

€ 1,00

€ 105,00

€ 126,00

Podlepovacia páska; šírka: 300mm

150

bm

€ 1,00

€ 150,00

€ 180,00

Podlepovacia páska; šírka: 400mm

150

bm

€1,20

€ 180,00

€216,00

Umelá tráva ; dĺžka vlákna: 40 mm; Dtex:od 8800; počet vpichov na m2 min.:
8600; farba biela, priepustnosť vody: min.67l/m2,váha min:2200g/m2-šírka
čiar 100mm

141

bm

€1,50

€211,50

€253,80

9

t

€25,00

€ 225,00

€270,00

4,5

t

€ 500,00

€2 250,00

€ 2 700,00

603,6

m2

€3,00

€ 1 810,80

€2 172,96

€ 12 779,10

€ 15 334,92

603,6

volejbal: 81m
malý futbal - bránkoviská: 60m

Kremičitý piesok vrátane dopravy
min. 14kg na m2: 604*0,014
SBR granulát vrátane dopravy

min. 7kg na m2: 604*0,007

Montáž šport.povrchu vrátane zásypu a čiarovania

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU:

DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA

Volejbalové stĺpiky; materiál: hliník; výškovo nadstaviteľné; sieť; anténky

1

komplet

€ 800,00

€800,00

€ 960,00

Montáž športového náradia: volejbal

1

komplet

€ 50,00

€50,00

€60,00

Futbalové bránky; materiál: hliník; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vrátane sietí,
demotnovateľné-stacionárne

2

ks

€350,00

€ 700,00

€ 840,00

ks

€ 50,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 1 650,00

€ 1 980,00

€ 8 000,00

€ 9 600,00

Montáž športového náradia: futbal
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CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO NÁRADIA:

DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA

Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer:
2000x1000mm-50kus
102-6+4

Strana 2 z 3

100

m2

€ 80,00

ilo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá

100

bm

€5,00

€500,00

€600,00

ik profilovaný 70x93x1 OOOmm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba
-polovičný/koncový

8

ks

€ 10,00

€ 80,00

€96,00

ik profilovaný 70x93x1 OOOmm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba
-rohový

4

ks

€8,00

€ 32,00

€ 38,40

ik profilovaný 100x6x1 OOOmm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba
-priamy

42

ks

€ 11,00

€462,00

€ 554,40

ik galvanizovaný 06Omm 1600mm

32

ks

€6,00

€ 192,00

€ 230,40

Z krytka na M60,3mm stĺpik

32

ks

€0,80

€25,60

€ 30,72

ik galvanizovaný 06Omm 4600mm

24

ks

€4,00

€96,00

€ 115,20

a galvanizovaná 048mm; stužujúca

-6+4

102

m

€7,00

€ 714,00

€ 856,80

Z krytka na profilovaný stípik-koncový pravá

4

ks

€2,00

€8,00

€9,60

Z krytka na profilovaný stípik-koncový ľavá

4

ks

€2,00

€8,00

€9,60

í krytka na profilovaný stípik-rohová

4

ks

€3,00

€ 12,00

€ 14,40

> krytka na profilovaný stípik-priama

42

ks

€3,00

€126,00

€ 151,20

<lový profil; galvanizovaný; vystužovací; rozmer: 30x30x2,5mm; materiál:
■( 2* po všetkých stranách )-34*6,2m

210,8

bm

€2,30

€484,84

€581,81

>-6+4)*2*6,2m
' ochranná bezuzlová; oko 45x45 mm; farba: zelená; váha: 200g/m2;
eriál: PP s obrubou rozmer 115x3m

345,78

m2

€3,50

€ 1 210,23

€ 1 452,28

iné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;

4

ks

€4,00

€ 16,00

€ 19,20

iné stuženie priame prechodné; materiál FE galvanizovaná;

14

ks

€3,00

€42,00

€ 50,40

iné stuženie v tvare plus prechodné ; materiál FE alebo AL povrchová
iva komaxit;

4

ks

€2,00

€8,00

€9,60

8

kus

€0,10

€0,80

€0,96

1

balenie

€5,00

€5,00

€6,00

170

kus

€0,20

€ 34,00

€ 40,80

utká nabyt.s plochou hl.M6*80

30

kus

€0,10

€3,00

€3,60

utká nabyt.s plochou hl. na imbuse M6*30

240

kus

€0,20

€ 48,00

€ 57,60

!*3)*1,13

jovací materiál-súpis :

íolepiaca páska protihluková,hr.3mm,rozmer:30mm*30mdl.).,
ART48 so závitom M6*70 (balenie 200kus)

utká nabyt.s plochou hl.M6*120

loistiaca matica M6

900

kus

€0,10

€ 90,00

€ 108,00

krytka na samoistiacu maticu M6

900

kus

€0,10

€ 90,00

€ 108,00

ka štvorcová na jakle-zátka

100

kus

€0,11

€ 11,00

€ 13,20

lová svorka dvojitá 5mm

45

kus

€0,20

€9,00

€ 10,80

itka nábytkárska s plochou hlavou M6*60

330

kus

€0,10

€ 33,00

€ 39,60

<o poplastované3/4

350

m

€ 1,50

€525,00

€ 630,00

novák M6

28

kus

€3,00

€84,00

€ 100,80

1

Dielo

€ 1 500,00

€ 1 500,00

€ 1 800,00

€ 14 449,47

€ 17 339,36

€500,00

€600,00

CENA SPOLU OSTATNÉ:

€ 500,00

€ 600,00

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€ 38 239,84

€45 887,81

táž oplotenia
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OPLOTENIA:

rava materiálu a strojov

1

dielo

€ 500,00

ľ-výmer
unkčné ihrisko
Z Osvetlenie

Položky

Množstvo Jednotka

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s
DPH

€200,00

€240,00

)NTÁŽ OSVETLENIA
zač RO

1

ks

€ 200,00

nica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44

1

ks

€20,00

€20,00

€24,00

vypínač, 3-pól, min. 32A

1

ks

€ 50,00

€ 50,00

€60,00

vypínač, 3-pól, min. 20A

1

ks

€55,00

€ 55,00

€66,00

X, charakteristika C, 3-pólový

2

ks

€ 15,00

€ 15,00

€ 18,00

a P 21

1

ks

€ 30,00

€30,00

€ 36,00

a P 16

2

ks

€ 25,00

€25,00

€30,00

mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)

1

ks

€5,00

€5,00

€6,00

mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)

1

ks

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

ý merač el.energie

1

ks

€ 100,00

€ 100,00

€ 120,00

etidlo 1x200W, HS, IP 65

4

ks

€ 150,00

€ 600,00

€ 720,00

r galvanizovaný výložník galvanizovaný v. 2 m,

4

ks

€20,00

€ 80,00

€ 96,00

inštalácia

lý materiál

1

ks

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

1

ks

€ 100,00

€ 100,00

€ 120,00

1

dielo

€ 500,00

€500,00

€ 600,00

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA:

€ 1 800,00

€ 2 160,00

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€ 1 800,00

€ 2 160,00

správa
elektroinštalácie

Member of the

Foundation

Záručné podmienky multifunkčného ihriska z umelej trávy 3. generácie

Ihrisko z umelej trávy 3. generácie, ktorá je určená pre loptové hry ako sú futbal, volejbal a
nohej bal musí byť pravidelne udržiavané, aby sa zabezpečili najlepšie možné podmienky pre
kvalitnú hru. Táto príručka obsahuje najdôležitejšie aspekty starostlivosti o celé vybavenie.
Príručky údržby sú založené na mnohoročných skúsenostiach pri údržbe ihrísk s umelým
vláknom. Údržba ihriska sa rozlišuje na:
užívateľská ~ vykonáva ju užívateľ
špeciálna - vykonáva ju špecializovaná firma /za poplatok/

Denná starostlivosť.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať miestam pre pokutový kop a bránkoviská. Je

nevyhnutné denne sledovať stav gumenej výplne. Vprípade, že vlákno prečnieva nad gumenú
výplň viac ako l,5cm - 2cm treba gumenú výplň okamžite doplniť. Ihrisko je udržované
v čistote, nesmú na ňom byť papiere, poháre, ohorky z cigariet, žuvačky, listy, ihličie,
konáre,... Vlákno z umelej trávy sa zametaním celej plochy musí dostať do vzpriameného
postavenia! Taktiež sa celoplošným zametaním zabezpečuje rovnomernosť výplne na ploche.

Prvé týždne po inštalácií.
Počas týchto prvých týždňov po založení ihriska môže byť požadovaná zvýšená starostlivosť.
Po prvých týždňoch bude potrebné prezametávať a možno aj doplniť výplň dosypávaním užívateľská údržba. Ak to bude nevyhnutné, naši zamestnanci sú pripravení poradiť vám.
Pravidelná údržba.

Na jar môžu narastať buriny, a to najmä po stranách umelej trávy. Najlepšie bude
odstraňovať ich ručne tak, aby sa vytrhali aj s korienkami.
Na jeseň budú na ihrisko padať listy a ihličie z okolitých stromov a krov. Ak nie sú včas
odstránené, vmiešajú sa do umelého trávniku. Týmto môže dôjsť k narušeniu priepustnosti,
pretože na koberci sa usadzujú machy a dochádza tiež k zanášaniu vlákien pôdou. Preto je
nevyhnutné listy a ihličie odstraňovať hneď, ako je to možné. Môžete k tomu použiť umelé
hrable na trávniky, metlu alebo fúkač. Keď používate metlu, dajte pozor, aby ste neodmetali
príliš veľa vsypávaného granulátu. Najlepšie výsledky dosiahnete s fúkačom: odfúknite listy a
ihličie na jednu stranu ihriska, kde môžu byť zozbierané hrabľami na trávnik a odstránené.
Nemierte hadicou príliš ,, hlboko", tj. kolmo na trávnik. Keď používate motorové stroje,
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zabezpečte, aby nedochádzalo k úniku oleja pretože je veľmi náročné ho potom z umelej trávy
odstraňovať. Naviac olej môže poškodiť nižšie položenú latexovú vrstvu a dôsledkom toho
napadnúť ipilierové ukotvenie.
Špeciálna starostlivosť musí byť venovaná „ bufetovému odpadu “ akým je sklo, plechovky,
pivné poháre, cigarety, petardy, žuvačky apod. Žuvačky môžeme odstrániť ich zmrazením.

Preventívna údržba: Aby sa predišlo zanášaniu špiny do trávnika, odporúčame, aby si každý
hráč tesne pred vstupom na ihrisko očistil obuv alebo prezul. Môžeme tak urobiť niekoľkými
spôsobmi:

-

-

kanál s roštom na odstraňovanie nečistôt
rohožka
kefy
krabica s kameňmi kombinovaná s rohožkou
špeciálne značky v blízkosti vstupov môžu nepretržite priťahovať pozornosť hráčov
na tieto pravidlá

Kefovanie alebo prečesávanie povrchu.
Na udržanie množstva a rozloženia piesku a granulátu na ihrisku s umelým povrchom
v optimálnych podmienkach, je pravidelné kefovanie (minimálne raz týždenne, môže byť aj
častejšie - podľa frekvencie využívania ihriska) kefou dobrým dodatkom k pravidelnej
údržbe. Ak používate traktor, skontrolujte tlak v pneumatikách (t.j. menej ako 0,75 kg/cm2).

Kefovanie alebo prečesávanie povrchu musí prebiehať podľa určitých zásad a musí byť
vykonané niekoľkými smermi. Je dôležité starať sa o umelý trávnik vo vertikálnej rovine a
práve pravidelné kefovanie je dôležitým prvkom, ktorý nesmie byť zanedbávaný. Povrch má
byť upravený kefou vo všetkých smeroch striedaním smerov, bez prerušenia činnosti.
Typ používanej kefy alebo prečesávacej rohože je podmienený stavom povrchu. Česacie kefy
za výkonnou jednotkou a prečesávacie rohože majú sklony uhládzať a poliehať vlasce, takže
ak ich používame, úkon by mal byť vykonaný dvakrát hore a dolu na tom istom mieste.
Uprednostňované sú rotačné kefy, ktoré vykonávajú činnosť v horizontálnej pozícii pred
výkonnou jednotkou, pretože oddeľujú jednotlivé steblá syntetického trávnika. Taktiež kefy,
ktoré rotujú vertikálne, môžu byť takisto uprednostňované pred vlečnými jednotkami.

Opotrebovanie ihrísk s umelými trávnikmi spôsobuje mikroobrusovaním. Výsledkom toho je,
že tieto obrúsené čiastočky sa koncentrujú na ihrisku počas (hustých) dažďov a môžu vytvoriť
„koláč“, t.j. zaschnuté škvrny. Najmä v tomto prípade vám odporúčame odstrániť tieto škvrny
s umelou alebo drevenou snehovou lopatou predtým, ako sa ušliape do trávnika. Nemusíme
vám hovoriť, že počas veľkej údržby je potrebné tento materiál odstraňovať z povrchu v takom
rozsahu, ako je to možné.
Ak čiary alebo spoje povolia, musia byť opravené tak rýchlo, ako je to možné. Zhruba pol
metrový uvoľnený spoj by sa veľmi rýchlo mohol zväčšiť na niekoľkometrový, ak nedôjde
k rýchlej náprave.
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leciálna údržba /je za poplatok- a odporúča sa min. Ix do roka/
ajprv skontrolujeme množstvo piesku a granulátu. Vprípade, že je nutné tieto výplňové
ateriály doplniť, ihneď tak urobíme. Celoplošné nanášanie sa vykonáva špeciálnym strojom
z to určeným.
9tom nasleduje systematická prehliadka krížom cez šírku ihriska. Všetky spoje a vpletené
ary sa prekontrolujú, či nie sú uvoľnené.

kontroluje sa všetko príslušenstvo, ako sú napr. bránky, bránkoviská atd. Akje to možné, sú
trávené, alebo po písomnej objednávke nahradené. Veľké opravy hudú postupované ďalej,
itom sa skontrolujú všetky ploty a v prípade menších chýb sú opravené.
risko je ošetrované naším špeciálnym strojom na údržbu vyvinutým na tento účel. Existujú
y/ typy tohto stroja: kombinovaná verzia, alebo niekoľko oddelených strojov. Ošetrovanie je
vnaké u oboch typov, podľa nasledovného:
s kefovou/čistiacou jednotkou je z ihriska odstraňovaný všetok povrchový odpad
(papier, lístie, vetvičky, drobné obrúsené čiastočky atď)
ihrisko je teraz čisté a pripravené na ďalšie ošetrenie, „ tossing “ (premiešavame,
prehadzovanie) intenzívne po dĺžke (ak je to nevyhnutné aj po šírke). Toto
ošetrenie má nasledujúce výhody:
• štruktúra piesku a granulátu sa stane alebo zostáva kyprá, čím je ihrisko
vhodnejšie na hru, pretože redukuje počet zranení
• piesokje prevzdušnený: machy a buriny majú menšiu šancu na rast
• guma lepšie prilieha k povrchu
• rastúci mach je čiastočne alebo úplne odstránený
• priepustnosť zostáva optimálna alebo je vylepšená, čím sa zamedzuje
zanášaniu vrchnej vrstvy
ihrisko je teraz znovu ošetrené kefou, aby sa odstránil všetok zostávajúci
povrchový odpad (zvyšky machu, mikročiastočky, špinavý piesok)
- potom zasypeme všetky „ holé “ miesta novým pieskom/gumou, akje to nevyhnutné,
tj. nový piesokje rozsypaný a zapravený syntetickou metlou do povrchu
- zametieme dočista chodníky pozdĺž ihriska
- pri opúšťaní ihriska skontrolujeme čistiacu rohožku a dáme ju na miesto, t.j. pred
bránu

idržiavanie vody.

c z nejakých príčin dochádza k zadržiavaniu vody na povrchu ihriska, mali by ste požiadať o
du odborníka. Dôsledkom nevhodnej údržby môže mať ihrisko problémy s priepustnosťou
'dy. Ak sa takýto problém objaví, odporúčame kontaktovať špecialistu firmy SPORTER ortoviská 3. tisícročia, aby vám pri jeho riešení pomohol.

Sneh a ľad

Ani sneh a ani ľad nepoškodia umelý trávnik. Odstraňovanie snehu je optimálne snežným
fúkarom - frézou. Menej vhodné je pluhom s ochranným gumovým nástavcom. Mechanické
odhŕňanie môže poškodiť vlákno umelej trávy a vytvára tlak na spoje. Snežná fréza musí byť
nastavená tak, aby nedošlo ku kontaktu s umelým trávnikom. Zvyšok snehu musí byť
odstránený manuálne. Ťažký mokrý sneh je najlepšie odstrániť snežným pluhom. Hrana pluhu
musí byť prekrytá gumou. Tlak a šírka pneumatík musia byť nastavené tak aby nevytvárali
ryhy.

Záruka
Záruka zaniká nedodržaním, alebo nedostatočným, či nesprávnym vykonávaním užívateľskej
údržby a taktiež, pokiaľ špeciálnu údržbu nevykonáva min. Ix v roku /v závislosti na
frekvencií využívania ihriska/ realizátor diela - SPORTER s.r. o. za poplatok podľa druhu
a náročnosti špeciálnej údržby. V prípade, že by sa vyskytla reklamácia, je potrebné zaslať
/postačuje mailom/ fotodokumentáciu poškodenej časti, popis ako vznikla závada a ako sa
prejavuje.
Prajeme Vám veľa pekných chvíľ a športových úspechov na Vašom novom ihrisku !
SPORTER s. r. o.
športoviská 3. tisícročia
Martin Cernák, konateľ
mobil. 0903 735 539
IČO: 35935979
IČ DPH: SK2022004908
č.ú. 2626062333/1100 Tatra banka a.s.

sporter@sporter.sk
wyvw.sporter.sk

Za objednávateľa prevzal: _
Meno ... ./fy

Podpis

Za dodávateľa

Meno

Podpis

Dňa ...
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Príloha č. 3

Príloha zmluvy o dielo na zhotovenie stavby - Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu:

meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia

prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

Podiel na
celkovom
objeme diela
(%)

