
ZMLUVA O DlELO
ZoDI2O8I2O2OIBVS (d‘alej len ‚zmluva)
ciu stavby: „Stavebná oprava VDJ Vtáčnik“

zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonnĺk“)

Či.iZmiuvnéstrany

1.1 Objednávatel‘ : Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29

Štatutárny zástupca : Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva a výrobný
riaditeľ na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : I dúci divĺzie výroby vody

Zápis v obchodnom registri : C a I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

Bankové spojenie : V nov
Císlo účtu (IBAN) :S 01004062
SWIFT : S
IČO :3
DIČ : 21_....
IČ DPH : SK2020263432

(d‘alej len „objednávateľ‘).

1.2 Zhotovitel‘ : BENSTAV s.r.o., Haanova 221a, Bratislava

Štatutárny zástupca : Ir 3teI‘ spoločnosti

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ir cký riaditel‘

Zápis v obchodnom registri : C a I, oddiel: Sro, vložka č. 12842/B

Bankové spojenie
Císlo účtu (IBAN) ) 25909282
SWIFT
IČO
DIČ
IČDPH

(ďatej len „zhotovitel“)



Či.n Východiskové podklady a údaje

2.1 Východiskové podklady

2.1.1 Podkladom pre uzavreUe tejto zmluvy sú:

- súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotovitel‘om

- ponuka zhotovitel‘a zo dňa 21.07.2020.

Čl.IIl Predmet plnenia

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotovitel‘a zrealizovat‘ stavbu, v prípade povinnosti

vybavenie potrebných povolení a zabezpečenie inžinierskej činnosti nutnej k

realizácii stavby:

Stavebná oprava VDJ Vtáčnik“

v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania

technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej

prílohami v celom rozsahu.

Predmetom plnenia je:

sanácia vlhkých omietok, odstránenie nedostatkov odvetrania armatúrnych komór,

oprava strechy, hydroizolácie armatúrnej komory a výmeny elektroinštalácie, vrátane

inštalácie úsporných vykurovacích telies. Zároveň je z prevádzkových dóvodov potrebné

doplnit‘ nové a bezpečné odvetranie akumulačných nádrží kvóli hygienickým predpisom.

Stavba je v rozsahu:

Cenovej ponuky, vypracovanej na základe výkaz-výmeru, podl‘a požiadaviek

objednávateľa, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia a súčast‘ou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:

• koordinácie organizácie výstavby,

• vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

• činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legislatívy,

• zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,

• vedenie stavebného denníka 50 zápismi o priebehu stavebných prác,

• vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby

zakrytých v priebehu realizácie diela,

• vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutel‘nosti potrebných pre zrealizovanie

stavebných prác,

• podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie,

• vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov

a osvedčení o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí

• kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,

• revízií vyhradených technických zariadení,

• odstránenia nečistót z používaných komunikáciĺ a plöch /zabezpečiť čistotu staveniska/,

• znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných

zabraných plöch do póvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,

• znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do póvodného stavu resp. do stavu

požadovaného projektom stavby,

• opatrení v súlade s ochranou životného prostredia,

• osób a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu



• zrealizovaniu diela,
• v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávateľa) vyplývajúce

z ustanovení nariadenia vlády SR Č. 39612006 Z.z. v znení neskoršie platných

predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na

stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY

ZDRAVIA PRI PRÁCI“.

Predmetom plnenia v zmysle 282 a 536 Obchodného zákonníka je závázok zhotovitel‘a

realizovať stavbu.

3.2 Dodávku diela realizovat‘ v súlade 5:

• podmienkami stanovenými objednávatel‘om v súťažných podkladových materiáloch pre

vypracovanie ponuky zhotovitel‘om,

• podmíenkami protokolárne odsúhlasenými objednávatel‘om v priebehu realizácie

predmetu plnenia.

Zhotovitel‘ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov

zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických

noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

3.3 Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

V prípade, že práce budú vykonávané mým zhotovitel‘om bez súhlasu objednávatel‘a, ide

o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené,

objednávatel‘ móže odstúpiť od zmluvy.

3.4 Zámerne vynechané.

3.5 Zhotovitel‘ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná

suť, výkopová zemina, atď.), dodržiavat‘ ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a viesť evidenciu o nakladaní

s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri

odovzdávaní stavby.

3.6 Zhotovitel‘ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné

podklady odovzdané mu objednávatel‘om alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa

zavázuje na ich základe dielo zhotovovat‘. Zhotovitel‘ je povinný prekontrolovať aj

akékol‘vek d‘alšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávatel‘a pre účely

zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnost‘ alebo nedokonalost‘, ktorá má alebo by mohla

mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za

dielo, je zhotovitel‘ povinný bez zbytočného odkladu najneskór do siedmich (7) dní odo

dňa ich prevzatia písomne oznámit‘ doporučeným listom objednávatel‘ovi. V opačnom

prípade nároky zhotovitel‘a spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov

mu odovzdaných objednávatel‘om zanikajú.

3.7 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia

diela, zhotovitel‘ bol povinný tieto skutočnosti objednávatel‘ovi písomne oznámiť najneskór

pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotovitel‘ tieto skutočnosti písomne neoznámil

objednávatel‘ovi, objednávatel‘ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne

pripomienky k neskór zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli

zhotovitelovi známe pred uzavretím zmluvy.

3.8 V prípade akéhokol‘vek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu

a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až

do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné

stanovisko objednávatel‘a a zhotovitel‘ je povinný toto stanovisko objednávatel‘a

rešpektovat‘ a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
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3.9 Ak v priebehu zhotovovania diela prĺde k akýmkol‘vek rozporom medzi objednávatel‘o,
a zhotovitel‘om, nesmie dójsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich
oneskoreniu, mému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotovitel‘a, pričom zhotovitel‘
zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

3.10. Zhotovitel‘ sa zaväzuje urobit‘ všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j.
vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne závázným právnym
predpisom a bob na dielo možné zĺskať právoplatné užívacie povolenie v zmysle
príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a
včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotovitel‘a potrebné: lešenia, paženia,
zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela
pred poškodením a revízie a pod. Súčast‘ou povinností zhotovitel‘a spojených so
zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre
zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osöb
nachádzajúcich sa na stavenisku.

3.11. Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou
na území objednávatel‘a nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu
látok, vibrácií, tepla alebo hluku l‘udskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pödy, ktoré
möžu byt‘ škodlivé l‘udskému zdraviu, móžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného
prostredia alebo móžu znehodnocovať priazniyý stav životného prostredia alebo móžu
zasahovat‘ do oprávneného využívania životného prostredia.

3.12. Objednávatel‘ je povinný priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotovitel‘a v oblasti
znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území
objednávatel‘a a je oprávnený pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistĺ, že jeho činnost‘
predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre budské zdravie, abebo hrozí spósobenie
okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik
značnej materiálnej škody.

Či IV Čas plnenia

4.1 Pre predmet pbnenia v rozsahu či. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

a) Začatie : dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
b) Ukončenie od nadobudnutia účinnosti tejto zmiuvy do 6 mesiacov

Ukončenie diela resp. doba realizácie dieia zahrňa vypratanie staveniska príp. jeho
úpravu do póvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela,. Objednávatel‘ Stanovuje
lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dlžke 15 dnĺ. Túto lehotu
zapracuje zhotovitel‘ do celkovej lehoty výstavby.

4.2. Zhotovitel‘ splní zmluvný záväzok ukončením diela podIa bodu 3.1. Čl. lIl preukázaním
projektovaných a garantovaných parametrov, predbožením požadovaných skúšok, atestov
a certifikátov od zabudovaných materíábov, východiskových revíznych správ, úradných
skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím
realizovaného diela objednávatel‘om po vykonaní komplexného odskúšania stavby s
odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením
objednávatel‘om v zmysle zmluvy.

4.3 Základné termĺny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byt‘ zhotovitel‘om presne
dodržané tak, aby akýmkol‘vek spósobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
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práce na zhotovovanĺ diela zhotovitel‘om. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania

diela omeškalo z mých dóvodov, ako z dóvodov výlučne na strane objednávatel‘a, musia

byt‘ jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokol‘vek nároku

na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram

zhotovovania diela zhotovitel‘om je špecifikovaný v prĺlohe Č. 3, v ktorom sú stanovené a

zásadne vymedzené dóležité termíny a míl‘niky začatia a dokončenia jednotlivých častĺ

diela.

4.4 Ak zhotovitel‘ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., Čl. III. na odovzdanie objednávatel‘ovi

pred dohodnutým termínom, tento sa zavázuje dlelo prevziat‘ aj v skoršom ponúknutom

termíne. V prĺpade nedodržania základných term ĺnov je objednávatel‘ oprávnený uplatniť

voči zhotovitelovi sankcie (najmá zmluvné pokuty), a to bez ohl‘adu na skutočnosť, či

neskoršie termíny, alebo míl‘niky boli, alebo neboli zhotovitel‘om dodržané.

4.5 Objednávatel‘ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu podl‘a platobného kalendára.

4.6 V prĺpade, ak zhotovitel‘ nie je schopný splniť základné termĺny a/alebo míl‘niky v bežnom

pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na prĺkaz objednávatel‘a zabezpečit‘

zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby

tým objednávatel‘ovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dlelo sa v takýchto

prípadoch nemení.

4.7 V prípade, ak zhotovitel‘ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávatel‘om a proces

zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávatel‘ je oprávnený kedykoľvek odobrat‘

zhotovitel‘ovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnost‘ou

odo dňa doručenia oznámenia zhotovitelovi) akúkol‘vek časť diela a zadat‘ zhotovenie

takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotovitel‘ bude pIne zodpovedný za koordináciu

svojich prác s takto určeným novým zhotovitel‘om. Náklady takejto realizácie odobratej

časti dlela budú objednávatel‘om započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má

zhotovitel‘ obdržať podl‘a zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že objednávatel‘ je

oprávnený započítať na zaplatenie ceny za dlelo zhotovitelovi aj všetky zvýšené náklady

a výdaje spojené s odobratĺm akejkol‘vek časti dlela zhotovitel‘ovi a jej zadaním tretej

osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného dlela, vzniknuté

škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).

4.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotovitel‘ovi nedodržaním základných termínov, resp.

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené

nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.),

budú vždy na ťarchu zhotovitel‘a. Cena za dlelo sa v takýchto prípadoch nemení.

4.9 Objednávatel‘ möže kedykol‘vek vydat‘ zhotovitelovi pokyn, aby prerušil práce na

zhotovovanĺ dlela alebo niektorej jeho časti s uvedením dóvodu alebo bez jeho uvedenia.

V priebehu takéhoto prerušenia je zhotovitel‘ povinný nad‘alej chrániť dovtedy zhotovené

dlelo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na

zhotovovanĺ dlela z mých dövodov ako na strane zhotovitel‘a sa všetky základné termĺny,

míl‘niky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto

nariadeného prerušenia zhotovovania dlela. Po obdržaní pokynu objednávatel‘a na

obnovenie prác, je zhotovitel‘ povinný najneskór do troch (3) dní práce na zhotovení diela

obnoviť.

Čiv Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Čl. III. tejto zmluvy je stanovená na

základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a predstavuje čiastku:
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Cena za dieto bez DPH: 56 350,- EUR

(slovom: páťdesiatšest‘tis íctristopát‘desiat EUR)

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podl‘a predmetu zmluvy, je cenouplatnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo budeuplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny V jednotlivýchtechnických položkách (podl‘a cenovej ponuky zhotovitel‘a — prílohy č.1) sú pevnýmicenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávatel‘ovi.Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotovitel‘ana vykonanie diela.

5.3. Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazuvýmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotovitel‘a.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulunepredvídatel‘ných okolnostĺ alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na dielevykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísanéhozmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu Č. 4 (d‘alej len „Zmenový list“).Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatnéhozápisu v stavebnom denníku. Zhotovitel‘ najneskär do troch (3) dní po oznámení potrebynaviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávatel‘ovivyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác — cenovou ponuku. V prípade ak jeiniciátorom naviac prác objednávatel‘, je bez ohl‘adu na povinnosť zhotovitel‘a uvedenúv predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotovitelovia následne je zhotovitel‘ povinný po jeho obdržaní ho najneskór do troch (3) dní doplniťo súpis naviac prác cenovú ponuku. Zhotovitel‘ bude postupovať v zmysle vyššieuvedeného tak, aby s prihliadnutĺm na jeho odbornú starostlivost‘ nedošlo k prestojom nadiele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.
Ak bude súpis naviac prác.. - cenová ponuka obsahovat‘ položky totožné s položkamiuvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovaťjednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).
Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné srozpočtom, zhotovitel‘ je povinný ich ocenit‘ s ohl‘adom na cenu podl‘a aktuálnehosadzobníka CENKROS.
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomneodsúhlasit‘ v stavebnom denníku autorský dozor.

5.5. Zhotovitel‘ nemóže požadovať, nárokovať si alebo domáhat‘ sa zvýšenia ceny za dielobez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohl‘adu na dövod, či už existovalpred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretĺ, či bol spósobenýzmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dósledku udalosti Iskutočnosti mimo vplyvu akéhokol‘vek subjektu. Zhotovitel‘ nemöže žiadať o zvýšenieceny za dielo ani v dösledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávatel‘ov,nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dösledku omylu.V prípade zníženia rozsahu diela je objednávatel‘ oprávnený primerane cenu za dieloznížit‘ o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.6. V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z tituluhospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dövodu miestnych prekážok,sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologickýchpodmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukciĺ určených k vybúraniu.
5.7. Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou dlela a plnenímpodmienok tejto zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov, stroje amechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu,dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko,
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poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo

vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.

Má sa za to, že vedl‘ajšie rozpočtové náklady, zriad‘ovacie náklady zhotovitel‘a, zisk

a režijně náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých

jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.

Súčasťou ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnost‘ za užívanie verejného

priestranstva podIa Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na

skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie

staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administratívu, subdodávatel‘skú

inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu zhotovitel‘a, režijné náklady

zhotovitel‘a, dane, ktoré má zhotovitel‘ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky d‘alšie náklady

zhotovitel‘a v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón,

vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za

prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie

znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále mé ako podl‘a zmluvy,

poistenie podl‘a zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plóch, osvetlenie, zaistenie

a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na pril‘ahlých komunikáciách

atd‘.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení

vzťahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a

pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne mých zákonných povinností.

V situácii že zhotovitel‘ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo

neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách

mých položiek.

5.8. Zhotovitel‘ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom

predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného

charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy

a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi:

a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril

miestne podmienky v rnieste budúceho staveniska,

b) v kalkulácii ceny za dielo zohl‘adnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v

rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie

diela aj v prípade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale

charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,

d) zohl‘adnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky

voči objednávatel‘ovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl.Vl Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podIa skutočne vykonaných

prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác,

potvrdeného technickým dozorom objednávatel‘a.

Zhotovitel‘ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávatel‘ovi v dvoch (2)

vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými

objednávatel‘om požadovanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác

objednávatel‘om. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékol‘vek nejasnosti,

nepresnosti a/alebo chyby, je objednávatel‘ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o

podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.

Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávatel‘om je zhotovitel‘ povinný

do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených d‘alej v tomto článku VI.

a doručit‘ju objednávatel‘ovi.
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Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávateľa nem
zhotovitel‘ pred ložit‘ faktúru k úhrade.

Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotovitel‘ predkladat‘
objednávatel‘ovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej
stavby.

6.2 Zo všetkých zhotovitel‘om vystavených faktúr, objednávatel‘ zadrží 10% z fakturovanej
ceny do odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení
zadržaná čiastka bude uvol‘nená do 30 dní. Zádržné bude objednávatel‘ovi slúžiť na
zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkol‘vek závázkov zhotovitel‘a podIa
zmluvy.

6.3 Objednávatel‘ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere
prác 5% z ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude
použitá výlučne v prĺpade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitel‘a, bezplatne
odstránit‘ reklamované (skryté) vady. Objednávatel‘ uvol‘nĺ zadržanú sumu do 30 dní po
predložení bankovej záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom
akceptovatelným pre objednávatel‘a, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva
mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť
ustanoveniami 313 a nasl. Obchodného zákonníka,
ako neodvolatelná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné
požiadanie, podIa ktorej prĺslušná renomovaná slovenská banka alebo
pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí
objednávatel‘a na základe písomného oznárnenia objednávatel‘a adresovaného banke v
prípade, ak zhotovitel‘ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo podIa ustanovení 306 Obchodného zákonnĺka
bude nepochybné, že zhotovitel‘ svoj závázok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez
ohl‘adu na vyššie uvedené, objednávatel‘ je vždy oprávnený nahradenie záručnej
zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba,
až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatit‘
zhotovitel‘ovi.

6.4 Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle
rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.
Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotovitel‘ predloží objednávatel‘ovi k úhrade.
Zhotovitel‘ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra.
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávatel‘a, ktoré sú
súčasťou fakturácie, nemóže zhotovitel‘ predložit‘ čiastkové faktúry a konečnú
faktúru k úhrade.

6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podIa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie
na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 odsek 1.
písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s
vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávatel‘a,
potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené
číslo objednávky, pod ktorým ju objednávatel‘ eviduje a zároveň v sume na úhradu
zohl‘adní objednávatel‘om uplatnené zádržné v zmysle bodu 6.2.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ údaje v zmysle článku Vl tejto zmluvy, je
objednávatel‘ oprávnený vrátiť ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom
prípade sa zastaví p!ynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia a prevzatia opravenej faktúry spósobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku
zmluvy.

6.7 Splatnost‘ faktúr je do tridsat‘ (30) dní odo dňa ich doručenia objednávatel‘ovi.
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Faktúra sa považuje za doručenú dňom prevzatia v podatel‘ni objednávatel‘a.

6.8 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávatel‘om neznamená, že táto faktúra

bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkol‘vek platby uskutočnenej

objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávatel‘ vzdáva ktoréhokol‘vek zo svojich práv

alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto

platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotovitel‘a a ním poskytnuté záruky.

6.9 Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek zadržat‘ splatnú platbu zhotovitelovi v prípade, ak

zhotovitel‘ nesplní ktorúkol‘vek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do

riadneho splnenia povinnosti zhotovitel‘a. Objednávatel‘ nie je v takomto prĺpade v

omeškaní.

6.10 Zhotovitel‘ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva,

požadovať od objednávatel‘a akékol‘vek zálohové platby alebo preddavky na cenu za

dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované objednávatel‘om.

6.11 Zhotovitel‘ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékol‘vek pohl‘adávky voči

objednávatel‘ovi, ktoré mu vznikli podIa alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel‘a. Porušenie tohto ustanovenia má

za následok neplatnost‘ takéhoto postúpenia pohl‘adávky.

6.12 Zhotovitel‘ nemá právo započítať svoje pohl‘adávky alebo nároky voči objednávatel‘ovi

proti pohl‘adávkam alebo nárokom objednávatel‘a voči zhotovitelovi na akékol‘vek platby

podIa zmluvy ani proti mým nárokom alebo pohl‘adávkam objednávatel‘a voči

zhotovitelovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotovitel‘ rovnako nemá právo

zadržiavať a neplatit‘ akékol‘vek platby (ich čast‘) podia zmluvy z dóvodu akýchkol‘vek

nárokov alebo pohl‘adávok zhotovitel‘a voči objednávatel‘ovi.

6.13 Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávatel‘om nemá akýkol‘vek vplyv na

záručné povinnosti a zodpovednosť zhotovitel‘a za vady diela. V prípade, ak by nároky

objednávatel‘a voči zhotovitelovi prevýšili sumu zádržného, použitie zádržného

objednávatel‘om bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotovitel‘

je však nad‘alej povinný uhradiť objednávatel‘ovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo

zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej

výzvy objednávatel‘a na jej zaplatenie. Objednávatel‘ je taktiež oprávnený o použitú

časť zádržného znížit‘ najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotovitel‘om. Takto doplnená

suma zádržného móže byt‘ opátovne objednávatel‘om použitá podIa podmienok zmluvy.

Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek použiť zádržné na uspokojenie akýchkol‘vek

svojich nárokov voči zhotovitel‘ovi vzniknutých podl‘a, alebo na základe, alebo v súvislosti

50 zmluvou.

6.14 Objednávatel‘ týmto bezpodmienečne a neodvolatel‘ne vyhlasuje, že má na zmluvne

objednané práce na realizáciu diela podia tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné

prostriedky.

Či.vii Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávatel‘ poveruje funkciou technického dozoru objednávatel‘a pre účely tejto

zmluvy: Ing. Peter Kmet‘ko, vedúci divízie výroby vody.

Zhotovitel‘ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Milan Fabian

V súlade s 6 ods, 7. zákona č.124!2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

je zamestnávatel‘ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osób, ktoré

sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. V prípade
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kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkuvedie, kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.

7.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotovitelovi do desiatich (10) pracovných dní ponadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasledovných dokladov zhotovitel‘omobjednávatel‘ovi:

• Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spósobenú prevádzkouorganizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,• Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnostipráce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka voznámení,
• Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavbypred začatím prác v elektronickej forme na CD,• Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti aochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami 7 zákonač.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,• Dokladov o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného vsúlade s ustanoveniami 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121!2002 Z.z. opožiarnej prevencii,Dokladov o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimisúvisiace (práce vo výškach a nad vol‘nou hIbkou) vykonaného v súlade sustanoveniami 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SRč.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochranyzdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornejspösobilosti na výkon niektorých činností (zhotovitel‘ predloží tieto doklady iba vprípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prácvo výškach a nad volnou hÍbkou).

• Vyššie uvedenú dokumentáciu zhotovitel‘ predloží k nahliadnutiu oddeleniu BOZP aPO 1050000 v origináloch a následne oddelenie BOZP a PO 1050000 vykonápoučenie ( oboznámenie ) osób zhotovitel‘a v súlade s ustanoveniami 6 odsek 4/ anásledne ustanoveniami 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona 124/2006 Z.z. obezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.K predmetnému poučeniu spracuje oddelenie BOZP a PO 1050000 dokumentáciuformou „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce preosoby, ktoré sa s vedomím ByS, a.s. zdržujú v jej objektoch a na jej pracoviskách zaúčelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Prehlásenia budú vyhotovené v dvochorigináloch, pričom jeden obdrží zhotovitel‘ a druhý ostáva uložený na oddelc“‘ 3OZPa PO 1050000. Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou “ danépodmienky, zhotovitel‘ nemöže začať s výkonom prác.• Kontakt n “nie BOZP a PO 1050000: vladimir.fr 903

V prípade nutnosti zhotovitel‘ zabezpečí pred zahájením stavebných prác povolenia navýkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadeniedočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užĺvanie verejnéhopriestranstva.

7.3 Najneskór v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik BOZP uvedenýv bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov zhotovitel‘a v súlade sustanoveniami 6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami 7 ods. 8. písmeno a) až c)zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyššie uvedenýautorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odkladu k vyššie uvedenémupoučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení sa so základnýmizásadami bezpečnej práce“. Tieto prehlásenia budú vyhotovené v dvoch vyhotoveniach,pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak nebude zo strany
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zhotovitel‘a poskytnutá súčinnost‘ za účelom vyššie uvedeného poučenia, zhotovitel‘nemóže začat‘ s výkonom prác na diele.

7.4 Zhotovitel‘ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viest‘ stavebný denník, kde sa budúzapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmá údaje o vedenístavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýiky od projektu a ich zdóvodnenie atd‘.

Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Vpriebehu pracovného času musí byt‘ denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesťstavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávatel‘a, stavbyvedúci,koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohl‘ad, autorský dozor.

Technický dozor objednávatel‘a je oprávnený dat‘ pracovníkom zhotovitel‘a príkazprerušiť práce, pokial‘ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnutel‘ný a ak je ohrozenábezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbealebo ak hrozia mé vážne hospodárske škody. Zhotovitel‘ má povinnosť zabezpečiť účasťstavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozorobjednávatel‘a a bez meškania robit‘ opatrenia na odstránenie oznámených vád aodchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, jepovinný pripojit‘ k záznamu do troch (3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sapredpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Zhotovitel‘ je povinný uložiť tretí prepisdenných záznamov od originálu tak, aby bol k dispozícií v prípade zničenia originálu.

Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržaniapodmienok stanovených povol‘ujúcim orgánom a z d6vodu neplnenia ustanovenínariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z.z. znáša zhotovitel‘ diela v plnom rozsahu.

7.5 Zhotovitel‘ je povinný udržvať na prevzatom stavenisku poriadok. Je povinnýodstraňovat‘ odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavat‘ čistotu komunikáciív zmysle cestného zákona a zabezpečí bezpečnosť na stavbe a vjej dotknutom území.

7.6 Zhotovitel‘ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osöba zabezpečiť jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením Časť vo výstavbe odverejných plóch pokial‘ to bude technicky možné.

7.7 Zhotovitel‘ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávatel‘aužívat‘ kanceláriu, kde bude mat‘ kedykol‘vek pr(stup k stavebnému denníku.

7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúškydiela je zhotovitel‘ povinný vyzvať technického dozoru objednávatel‘a na prevereniezakrývaných prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky prĺp. emailom technickémudozor objednávatel‘a a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslomprebratia zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoruobjednávatel‘a.
Počas kontroly takýchto prác zhotovitel‘ predloží všetky výsledky vykonaných skúšokprác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty.Ak sa technický dozor objednávatel‘a na túto kontrolu bez predchádzajúcehoospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku aktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, mázhotovitel‘ právo takéto práce zakryť. Zhotovitel‘ sa však nezbaví zodpovednosti zaprípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonat‘ všetky opatreniastanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Akobjednávatel‘ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že zhotovitel‘ nesplnil svoje povinnosti azakryté konštrukcie majú vady, zhotovitel‘ je povinný uhradíť objednávatel‘ovi všetky
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náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, ulnáklady súvisiace s týmto odkrytím objednávatel‘.
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotovitel‘ povinnýfotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložit‘technickému dozoru objednávatel‘a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predloženísúpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie.

7.9 Zhotovitel‘ najneskör 10 dní pred ukončením stavby oznámi objednávatel‘ovi dokončeniestavby. Objednávatel‘ najneskór do 5 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určítermín preberacieho konania.

7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí dlela spisuje technický dozor objednávatel‘a. Zápisnicaobsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s term ínom ich odstránenia a prípadnezáznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenieobjednávatel‘a, že dlelo preberá.
V prípade, že objednávatel‘ odmieta prevziať dlelo, je povinný spísat‘ zápis o odmietnutíprevzatia diela a uviest‘ v ňom svoje dóvody.
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberaciehokonania, z dövodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čomsa vyhotoví taktiež zápisnica podia hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené vbode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí dielapo odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

7.11 Zhotovitel‘ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov,prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu sprislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podl‘a Štatistickej klasifikácie produktovpodl‘a činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradeniehmotného investičného majetku.

7.12 Zhotovitel‘ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkol‘vek škody na zhotovovanom diele, a toaž do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávatel‘om za podmienokuvedených v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného dlela je objednávatel‘.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a mým častiam dielapoužitým zhotovitel‘om pri zhotovení diela nadobúda objednávatel‘ okamihom ichzabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materlálov, komponentov,výrobkov a mých častí dlela od zhotovovaného dlela nemá za následok zmenuvlastníckeho práva. Avšak zhotovitel‘ je pine zodpovedný za ochranu proti odcudzeniuzabudovaného materiálu, komponentov a mých častí dlela a prípadné odcudzenie súčastídlela pine znáša zhotovitel‘.

Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a mé časti diela, ktorépoužije na zhotovenie dlela, budú bez akýchkoi‘vek právnych vád (nebudú predmetomzáložného práva, mých práv tretích osöb, predmetom exekučného konania, nebudúpoňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotovitel‘ bude v časeich dodania neobmedzeným viastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov amých častí dlela.

Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní dlela nepoužije žiaden materiál, komponenty,výrobky a mé časti dlela, na ktoré by sa vzťahovaia výhrada vlastníctva akejkol‘vek tretejosoby. Zhotovitel‘ potvrdzuje, že objednávatel‘ je oprávnený sa za každých okolnostídomnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku aÍaleboktorejkol‘vek časti dlela je v čase dodávky zhotovitel‘ a okamihom zabudovania materiálu,komponentu, výrobku a!aiebo ktorejkol‘vek časti dlela do dlela sa jeho výlučnýmviastn íkom stáva objednávatei‘.
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Ť
Objednávatel‘ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov
odovzdaných zhotovitelovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu
zhotovovania diela zhotovitel‘om. Zhotovitel‘ je povinný a oprávnený použit‘ všetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednávatel‘om na zhotovenie diela výlučne na účel
zhotovenia diela podl‘a zmluvy. Akékol‘vek mé použitie vecí, dokumentov, podkladov
odovzdaných zhotovitelovi objednávatel‘om je zakázané a bude objednávatel‘om
považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade
predčasného ukončenia zmluvy, je zhotovitel‘ povinný všetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednávatel‘om na zhotovenie diela vrátiť objednávatel‘ovi.

Vlastnĺcke právo k akejkol‘vek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného
vlastníctva) dodanej objednávatel‘ovi zhotovitel‘om podIa zmluvy (napr. autorské právo k
projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotovitel‘om podl‘a zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednávatel‘a jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného
vlastníctva na objednávatel‘a je zahrnutý v cene.

7.13. Zámerne vynechané.

7.14 Zámerne vynechané.

7.15 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpečí zhotovitel‘, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať závázné
pokyny.

7.16 Zhotovitel‘ v prípade vzniku škody spósobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho
subdodávatel‘ov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom
predloží objednávatel‘ovi p ĺsomný doklad.

7.17 Zhotovitel‘ uvol‘ní a upravĺ do pávodného stavu po ukončenĺ stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termíne podIa Čl. IV. tejto zmluvy.

7.18 Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedat‘ príslušným závázným
aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam,
stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly
vykonaných prác. Zhotovitel‘ bude rešpektovat‘ rozhodnutia správnych orgánov vydaných
v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne závázné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnost‘ alebo
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotovitel‘ je povinný
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadat‘ technický dozor objednávatel‘a o
vydanie akýchkol‘vek potrebných objasnení alebo pokynov.

7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do póvodného stavu
zhotovitel‘, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditel‘nosť a čistotu.

7.20 Zhotovitel‘ st‘‘ rný (po preukázaní totožnosti) umožnit‘ vstup na sta“n‘
autori BOZP objednávatel‘a pánovi Vladimírovi Frar‘
271 0C sas.sk alebo pani Ingrid Skodovej, tel.:
inqrid.s .a účelom vykonania kontroly dodržiava
a ochrar raci v zmysle platných predpisov.

7.21 Poskytovať informácie o stavbe tretĺm osobám möže zhotovitel‘ len so súhlasom
objednávatel‘a.

7.22 V prípade ‚že na opravu je vydané stavebné povolenie, zhotovitel‘ vykoná označenie
stavby podIa stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie stavby
podIa pokynov objednávatel‘a.
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7 23 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za bežnej prevadzky vobjektu tak, aby:
• nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z tituluprerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnejobslužnosti na komunikáciách,
• nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osób.

Zhotovitel‘ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jehosubdodávatel‘mi, spósobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností.Takéto škody je zhotovitel‘ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ichodstránenie.

7.24 Pre vylúčenie akýkol‘vek pochybností platí, že akýkol‘vek zápis, záznam alebo poznámkaktorejkol‘vek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohl‘adu na jej obsah) dohodu ozmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míl‘nikov resp. mézmeny zmluvy.

7.25 Akákol\‘ek kontrola diela, alebo ktorejkol‘vek z ich častí objednávatel‘om (resp. nímurčenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebojeho častí objednávatel‘om. Zhotovitel‘ je pine zodpovedný za zhotovované dielo a znášavšetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jehoprevzatia v zmysle zmluvy objednávatel‘om.

7.26 Zhotovitel‘ je povinný prediožiť objednávatel‘ovi k odsúhlaseniu kompletný zoznamvšetkých subdodávatel‘ov a subdodávok diela, pričom v prípade zmeny je zhotovitel‘povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslat‘ objednávatel‘ovi aktualizovanýzoznam.

7.27 Objednávatel‘ si výslovne vyhradzuje právo podia svojej úvahy písomne odmietnuťkedykol‘vek akéhokol‘vek subdodávatel‘a zhotovitel‘a alebo subdodávku bez toho, že bymal zhotovitel‘ nárok na akúkol‘vek kompenzáciu alebo náhradu.Zhotovitel‘ je v prípade odmietnutia subdodávatel‘a povinný okamžite vykonat‘ všetkypotrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávatel‘om ukončil spoluprácu nazhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávatel‘ najneskór do troch (3) pracovnýchdní odo dňa objednávatel‘ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.Zhotovitel‘ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávatel‘om okamžite vykonať všetkypotrebné úkony na zrušenie subdodávky.

7.28 Objednávatel‘ je oprávnený (nie však povinný) v odóvodnených prípadoch prevziat‘subdodávatel‘a zhotovitel‘a (t.j. vyňať dodávku subdodávatel‘a z celkovej dodávkyzhotovitel‘a) a urobiť zo subdodávatel‘a svojho d‘alšieho zhotovitel‘a. V takomto prípade saminimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávatel‘a znižuje cena za dielo. Zhotovitel‘je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávatel‘om osobitný dodatok k zmluve,ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
7.29 Pokial‘ zhotovitel‘ neuhradí subdodávatel‘ovi alebo subdodávatelom za riadne vykonanúprácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávatel‘ písomneupozorní na možnost‘ zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamozastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávatel‘a alebo viacerých subdodávatel‘ov bymohlo podia názoru objednávatel‘a ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínudokončenia a odovzdania celého diela, je objednávatel‘, po predchádzajúcom písomnomupozornení zhotovitel‘a a uplynutí lehoty určenej objednávatel‘om na realizáciu nápravy,oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnejfaktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávatel‘aalebo subdodávatel‘ov, ktorĺ pĺsomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budúuspokojené zhotovitel‘om a toto uspokojenie bude objednávatel‘ovi preukázané. Počasdoby zadržania platieb podIa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel‘ v omeškaní so
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zaplatením svojich peňažných závázkov a zhotovitelovi nevzniká nárok na žiadne

zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb zhotovitel‘ovi, má objednávatel‘

F právo (nie však povinnosť) uhradiť dlžné sumy namiesto zhotovitel‘a, pričom o takto

zaplatené čiastky sa automaticky znĺži cena za dieto.

ČLVIII Záručná doba—zodpovednost‘ za vady

8.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dieto bude vykonané podia dohodnutých podmienok tejto

zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu dieta po dobu plynutia záručnej

lehoty.

8.2 Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, tj.
pät‘ (5) rokov a tech nologickej časti je v dlžke dvadsaťštyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky

odo dňa prevzatia riadne dokončeného dieta (bez vád a nedorobkov) objednávatel‘om v

zmysle bodu 7.10 Čl. VII. tejto zmluvy.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel‘ právo požadovať

bezodplatné odstránenie a zhotovitel‘ má povinnosť odstrániť reklamované vady

(predovšetkým skryté vady) dieta.

8.4 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti dieta, pri ktorých sa odstraňujú

rek!amované vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni

písomného potvrdenia odstránenia vady objednávatel‘om. V prípade vád dieta, pri ktorých

oprava je možná ten výmenou veci alebo ich nahradenĺm, začĺna záručná doba plynúť

odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným

prevzatím objednávatel‘om.

8.5 V prípade tých častí diela,.. pri ktorých je výrobcom aiebo ich dodávatel‘om predpísaný

osobitný servis resp. revĺzie, je zhotovitel‘ povinný predloží objednávatel‘ovi písomný

servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi

príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo

revízií.

8.6 V prípade vzniku akýchkol‘vek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je

zhotovitel‘ povinný na písomnú žiadosť objednávatel‘a začat‘ s ich odstránením v priebehu

maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich

(12) hodín a v prípade haváriĺ ihned‘, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým

spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do

tridsat‘ (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín

a v prĺpade haváriĺ do dvadsat‘štyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas

odstraňovania vád, ktoré spósobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotovitel‘

zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni

vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V

prípade, ak zhotovitel‘ neodstráni objednávatel‘om uplatnené vady, má objednávatel‘ právo

nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podl‘a vlastnej volby a na náklady zhotovitel‘a.

Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami

zhotovitel‘a. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotovitelovi

vo výške fakturovaných nákladov tret‘ou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej

sumy netto. Objednávatel‘ je zároveň oprávnený požadovať od zhotovitel‘a aj zaplatenie

všetkých škód vzniknutých v dösledku vád a nákladov na práce potrebné na ich

odstránen ie.

8.7 Zámerne vynechané.
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8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel‘ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitsúhlasu zhotovitel‘a) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotovitel‘ona dielo na akúkol‘vek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.
8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené N.

zhotovitel‘om spósobilé na jeho užívanie, zachová si objednávatel‘om a zmluvouvymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotovitel‘ za škodu, ktoráobjednávatel‘ovi vznikne v dósledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel‘a.

Či.iX Poistenie
9.1 Zhotovitel‘ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svojuochranu, ochranu objednávatel‘a a kohokol‘vek v jeho mene a/alebo v mene jehosubdodávatel‘ov proti akejkol‘vek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizácioudiela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmá tieto druhy poistenia:a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebopoškodenie, ktoré móže byť spósobené na diele alebo na stavenisku počas výkonuprác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniuakéhokol‘vek majetku (ktorý nie je určený byť neoddelitel‘nou súčasťou diela), ktorýna stavenisko dodal zhotovitel‘ alebo ktokol‘vek v jeho mene alebo subdodávatel‘. Beztoho, aby bob dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplotenie a všetkyostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékob‘vekpracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;c) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretejstrane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) abebo za poškodenie majetku tretejosoby, ktoré móže byt‘ spósobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti,ktorý móže niekedy stanovit‘ objednávatel‘ podIa vlastného uváženia podpodmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udabosť;d) poistenie pracovníkov — poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávatel‘aabebo ktorejkol‘vek osobe určenej objednávatel‘om alebo konajúcej v jeho mene vsúvisbosti s predmetom zmbuvy voči zamestnancom zhotoviteb‘a, zamestnancomzástupcu objednávateb‘a a zamestnancom priamych subdodávatel‘ov za ubbíženie nazdraví (abebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podIazmbuvy počas realizácie diela abebo pri plnení akejkol‘vek inej povinnosti súvisiace spredmetom zmbuvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnúudabosť.

9.2 Zhotovitel‘ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spobuúčasť pri jednotlivýchpoistkách podb‘a bodu 9.1 tohto článku zmluvy.
9.3 Ak je potrebné abebo požadované objednávatel‘om rozšíriť abebo uzavrieť ďabšiepoistenie, zhotovitel‘ sa zaväzuje rozšíriť abebo uzavriet‘ každé také ďabšie poistenie nasvoje vbastné náklady v súlade so zmluvou.
9.4 Uvedené poistné zmluvy zhotoviteb‘a musia obsahovat‘ doložku týkajúcu sa výplatypoistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. vprospech objednávateb‘a), ako aj výslovné ustanovenie, podl‘a ktorého sa poisťovateb‘zriekol práva na postúpenia práv voči objednávatel‘ovi, navyše sa označenie „poistený“rozširuje vo všetkých poistkách zhotovitel‘a, aby zahřňabo objednávateb‘a a osobykonajúce v mene objednávatel‘a.

9.5 Zhotovitel‘ je ďalej povinný predložiť objednávatel‘ovi poistnú zmluvu abebo poistné zmbuvyobsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14)pracovných dní po prevzatí staveniska zhotovitel‘om podl‘a tejto zmluvy. Ak zhotovitel‘svoju povinnost‘ podIa predchádzajúcej vety nesplní, objednávateb‘ je oprávnený odbožiť
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úhradu zhotovitelových faktúr do času, až zhotovitel‘ predložĺ takú poistnú zmluvu
objednávatel‘ovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávatel‘a s úhradou
faktúr podIa zmluvy. Zhotovitel‘ je povinný udržovať takúto poistnú zmluvu v platnosti po
celý čas platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednávatel‘om alebo do uplynutia
osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.

9.6 V prĺpade, ak zhotovitel‘ nesplnĺ svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku
zmluvy, je objednávatel‘ oprávnený (nie povinný) poistit‘ zhotovované dielo na náklady
zhotoviteľa sám. Takto vynaložené náklady je objednávatel‘ oprávnený jednostranne
započítat‘ na zaplatenie ceny diela.

Čl.X Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotovitel‘ odovzdá dielo uvedené v Čl. lil, po termíne uvedenom v Čl. IV, má
objednávatel‘ právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej
ceny bez DPH počas prvých tridsat‘ (30) dní omeškania za každý kalendárny deň
omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania má objednávatel‘ právo uplatnit‘ si
u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude táto
vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo — vzájomným zápočtom.

10.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry podl‘a či. Vl. bod 6.7. má zhotovitel‘ právo uplatniť
si u objednávatel‘a nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý
kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
prípade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotovitel‘ povinný nárok u
objednávatel‘a uplatnit‘ písomne.

10.3 Ak zhotovitel nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podl‘a čI. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, má objednávatel‘ právo túto opravu zadať mému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky
zadržané v zmysle či. Vl. bod 6.3. alebo bankovú záručnú zábezpeku. Ak zhotovitel‘
nedodrží ustanovenie Čl. VIII. bod 8.6 — termín odstránenia vád, má objednávatel‘ právo
uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia
poslednej z vád.

10.4 V prípade, že zhotovitel‘ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo
zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podIa Čl. VII. bodu 7.10 má objednávatel‘ právo
uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

10.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podl‘a zmluvy je
objednávatel‘ oprávnený požadovať od zhotovitel‘a v prípade porušenia niektorej z
ostatných povinností zhotovitel‘a (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň
omeškania zhotovitel‘a so splnením povinností podIa tejto zmluvy až do ich
riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých
porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotovitel‘a.

10.6 Všetky zmluvné pokuty podle zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávatel‘a na jej zaplatenie zhotovitelovi.
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10.7 Objednávatel‘ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkol‘vek zmpokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinný, na úhradu ceny zhotovitel‘ovi aleboakékol‘vek mé platby, na ktoré je podl‘a alebo na základe zmluvy voči zhotovitel‘ovpovinný (napr. zádržné).

10.8 Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit‘ druhej strane zmluvnú pokutu ani jejskutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nieje obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniťsvoje povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou.

ČiXi Predčasné ukončenie zmluvy
11.1 Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a tonajmä v prípade, ak:

a) dielo je zhotovitel‘om vykonávané vadne, nekvalitne a!alebo nezodpovedápožiadavkám stanoveným zmluvou a!alebo príslušným normám a právnympredpisom;
b) zhotovitel‘ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míl‘nikov uvedených včasovom pláne výstavby;
c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míl‘nikov a!alebo mých medzitermínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotĺ objednávatel‘ akonepravdepodobné;
d) zhotovitel‘ napriek upozorneniu objednávatel‘a nezrýchlil postup zhotovovania dielaalebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela;e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotovitel‘a robí splnenie zmluvneprevzatých povinností nepravdepodobným;f) dochádza ku zmenám právnej formy zhotovitel‘a alebo sa zhotovitel‘ rozdel‘uje,splynie alebo spojí s tretími osobami;
g) zhotovitel‘ neodstráni.. nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehoteposkytn utej zhotovitel‘ovi objednávatel‘om;h) zhotovitel‘ opakovane porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včassvoje povinnosti podIa zmluvy;
i) objednávatel‘ d‘alšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hlediska jeho plánovaného účeluako neefektívne;
j) zhotovitel‘ stratil akékol‘vek oprávnenie na výkon podnikatel‘skej činnosti nevyhnutnejna riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi;alebo
k) sa ktorékol‘vek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotovitel‘a uvedené v tejto zmluveukáže ako nepravdivé a nesprávne.

11.2 Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpit‘ od zmluvy iba v prípade, ak

a) objednávatel‘ o viac ako šest‘desiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnejčasti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebob) objednávatel‘ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo stranyzhotovitel‘a s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušujeustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podl‘a Zmluvy.
11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhejzmluvnej strane. Učinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia.Dósledky odstúpenia od zmluvy sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodnéhozákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostávanedotknuté.

11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotovitel‘ povinný najneskör do troch (3)pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne
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ř

odovzdať objednávatel‘ovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy
vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častĺ diela
určí objednávatel‘ a termĺn tohto prevzatia vhodným spósobom oznámi zhotovitel‘ovi,
pričom zhotovitel‘ je povinný objednávatel‘om stanovený termín rešpektovať. V prípade
nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávatel‘ oprávnený
požadovať od zhotovitel‘a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc
eur) za každý deň omeškania zhotovitel‘a so splnenĺm jeho povinnosti.

11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podIa zmluvy, sa zhotovitel‘ zavázuje poskytnúť
objednávatel‘ovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby d‘alší priebeh
zhotovovania diela nebol žiadnym spósobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom
prĺpade zhotovitel‘ zodpovedá objednávatel‘ovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

11.6 Pri predčasnom ukončení zm!uvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v
súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto
ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

11 .7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohl‘adu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila,
sa nedotýka zodpovednosti zhotovitel‘a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netýkajú plynutia záručných döb podl‘a zmluvy.

Či.Xii Vyššia moc

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle
povinnej strany, ani ich nemöžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich
povinností, ak nemožno rozumne predpokladat‘, že by povinná strana túto prekážku alebo
jej následky odvrátila alebo prekonala, a d‘alej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku
predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená
realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej
strane.
Toto oznámenie musí byt‘ písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností
a jeho možných dósledkoch pre realizáciu tejto stavby.

12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc,
požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a času plnenia.
V prípade, že nedójde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má
právo odstúpiť od zmluvy.
Učinky odstúpenia nastanú dňom doručenia pĺsomného oznámenia druhej zo zmluvných
strán.

ČI.XIII Doručovanie

13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podIa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú
doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou.

13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovat‘ za doručené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom),
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b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prĺpade dor‘doporučenou poštou) alebo,

13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnejpracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň.
13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokial‘zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane mé kontaktné údaje písomnýmoznámením minimálne desat‘ (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej stranedoručované na nasledovnú adresu:

Zhotovitel‘: BENSTAV s.r.o.
adresa: Haanova 22/9, 851 04 Bratislavavo veciach zmluvných do rúk: in I«-«-‘ ‘ “ -

tel.:
e-mail:
vo veciach technických do rúk:
tel.:
e-mail:

Objednávatel‘: Bratislavská vodárenská sn— .s.adresa: Prešovská 48, 82R “

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Mirnc‘ stva
1v venstvatel.: 02

e-mail: mir
vo veciach technických do rúk: Ing. Pete
tel.: 0902
e-mail: peter

13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podIa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

Či.Xiv Zachovanie dóvernosti informácií

14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykol‘vek po dni uzatvorenia zmluvy bezpredchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámiakejkol‘vek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, ktorým totooprávnenie vyplýva priamo z udeleného plnomocenstva, audítorov, ktorí budú overovat‘účtovnú závierku prĺslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti alebo spoločnosti,ktorá ovláda materskú spoločnost‘, zástupcom financujúcich bánk alebo v súlade sozákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu alebo mého orgánu,ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo zmluvne,akékol‘vek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, akékol‘vekinformácie tajného alebo döverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné,dóverné, tajné alebo mé informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnostidozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikatel‘skejčinnosti alebo mých záležitostí druhej zmluvnej strany.

14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákol‘vek zmluvná Strana má právo poskytnúť takétoinformácie:
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a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo mého konania, ktorého je
účastnĺkom, a ktoré sa vedie v súvislosti 50 zmluvou,

b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovávanie dát,

c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy, a

d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkol‘vek zo zmluvných strán.

14.3 Každá zo zmluvných strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo
vyzradeniu akýchkol‘vek dóverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

Či.Xv Záverečné ustanovenia

15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú prĺslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v
Slovenskej republike.

15.3 Zmluvné stranysa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp.
fyzickú osobu.

‘

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia
ponechá objednávatel‘ a jedno (1) vyhotovenia zhotovitel‘.

15.5 Na základe eXplicitne prejavenej vóle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky
predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak eXistujú, strácajú platnost‘ a záváznosť odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

15.6 Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

príloha č.1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotovitel‘a
zo súťaže zo dňa 21.07.2020.

prĺloha č.2 - časový plán výstavby — harmonogram výstavby (doplní zhotovitel‘)

príloha č.3 — vzor Zmenového listu

V prĺpade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v
ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.

15.7 Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle ustanovení Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podia ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
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15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vóľ

dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy

dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená a na znak súhlasu

jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa
V Bratislave, dňa fi1

‘Za objednávateľa:
Za zh‘

Bratislavská vodárenská spoln
‘, a.s. BF

Ing.

ko

SKÁ
- jL0ČNOSt a.s.

sLva 29, Prešovská 48 2
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dKAPITULÁCIA STAVBY
‚z mód: DVV1SO3

Stavba: VOJ Vtdčeik

Obiedndvatel:
OVS a s

Zhotovitel
OENSTAV Oro.

Pro,ektani

Spra000atet
OVS a.s - Daniel Oiksadský

Poznámka

KS:
Ddlum. 24 4 2D20

ičo.
IČ DPH

ičo
ič DPH:

ičo.
ič DPH:

iČo
ič DPH:

roh -‚
rr1b0ke c

REKAPITULÁCIA QBJEKTOV STAVBY

KSd 0VV1803

Stavba: VDJ Vtdčeib

SOVDJOS

Al

SO-VDJO2

82

27 852.64

27002.64

23671,17

23671,17

33459.17

33459,17

284D5,4D

28405,40

Ceva bea DPH
50350,00

tadzba dana Základ done Výáka danoDPH základna 20 00% 0,00 0,00
znižend 20,00% 51 553,03 10310.78

Cena s DPH v EUR 66 660,76

Projaktant Spr‘aeaoatet — ‘

Odlom a podp‘s‘ Pač:oť,na Odlom a podp:o Pnoialka

Objadednatal Zhotovitel

odlam a evdDis. Pezialka Odlam a podvis PoDolka

M:esln Datum: 24.4 2020
Okjvdndoalvl OVS a,n Projak:anl
Zholoo:lel: SENSTAV Snv, Spraavvalol. Dan:el

Kód 0opis Oma bez DPH [EUR] Canas DPH [EUR]

Náktady Z rDzpDčtDv 56 350,00 66 660,76

fl

fl

Vedelem I komora

Oprava objetaa Vláóeik 1

Vedelem 2 kamera

Oprava objekta Vrddnib 2

Vioepnaee - dlazba, neraz,
zdravo orly Hanna



ľ
skrytě stlpce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik

Objekt:
SO-VDJO1 - Vodojem 1 komora

časť:

Al - Oprava objektu Vtáčnik I

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 24. 4. 2020

Objednávateľ: Ičo:

BVS as. Ič DPH:

Zhotoviteľ: Ičo:

BENSTAV s.r.o. ič DPH:

Projektant: Ičo:
iČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

BVS as. - Daniel Biksadský Ič DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 882,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 882,64 20,00% 5 576,53

Cena s DPH v EUR 33 459,17

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotovitel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
VDJ Vtáčnik

Objekt:
SO-VDJO1 - Vodojem 1 komora

Časť:
Al - Oprava objektu Vtáčnik 1



HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

3- Zvislé a kompletné konštrukcie 31,74

4- Vodorovné konštrukcie 175,49

5 - Komunikácie 9478

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 432,34

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presu fl hmöt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - izoiácie proti vode a vlhkosti

712- izolácie striech

713- izoiácie tepelné

725 - Zdravotechnika - zariad‘. predmety

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie dopinkové kovové

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.

783 - Nátery

784 - pokončovacie práce - maľby

3 240,25

668,78

11 510,16

375,31

— 2 463,54

18,46

110,23

1 361,48

5107,31

44135

— 24483
--

- 20,26

1 367,40

M-M 3114,38

21-M - Elektromontáže - Vymena osvetlenia 1 547,24

43-M - Montáž oceľových konštrukcii 624,65

95-M - Revízie 942,50

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

VDJ Vtáčnik

SO-VDJO1 - Vodojem 1 komora

Al - Oprava objektu Vtáčnik I

Miesto:

Objednávateľ: BVS as.

Zhotoviteľ: BENSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

24. 4. 2020

BVS as. - Daniel
Spracovateľ:

Biksadský

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 882,642

D HSV Práce a dodávky HSV 13258,099

D 1 Zemné práce

1 K 113107131
Odstránenie kryiYv pioche do 200 m2 Z betónu m2 -- -

prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

2 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k
cenam za lepivost horniny

3 K 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3
m3 8,925

rucne

4 K 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do m3

806,437

7,750 20,387 157,999

6,925 0,989 8.827

39,626 353,662

6.925 1336 11,924

BVS as.

BENSTAV s.r.o.

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotovitel:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

Dátum: 24. 4. 2020

Projektant:
BVS as. - Daniel

Spracovateľ:
Biksadský

Cena celkom [EUR]

27 882,64

13258,10

N
2 - Zakladanie

806,44

1 808,28

Dátum:

Projektant:



7,
174101001 -- Žyppnou co zhutneninm, achi, h7

m3 8,925 3,443 — - 30,729zarezov alebo okolo oblektov do 100 m3

K 182303113
Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrObky do 500

m2 40,0001 2,110 84,400mm, na svahu nad 1:2 do 1:1
7 M 103640000100 Zemina pre terénne úpravy - ornica I 8,000 19,862 158,896

D 2 Zakladanie 1 808,281
8JK2l2s32lll rativckva h6ho dio

—— 3 3825 - 195381frakcie 16-32 mm - Vyska 30cm

9 M 283750000700
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zatepleme

m2 60,600 11,116 673,630sokiov, suterenov, podlah, ISO VER

10 K 212755114
Trativodz drenážnych rúrok bez löžka, vnútorného

m 25500 3,069 78,260pnem rurok 100 mm

-

11 K 285380100
Ochrana proti padaniu svahu sklon do 45 stupňov

- m2 40,000 11,923 476,920

________

s ocelovou vystuznou sieťou,
Polypropylénová georohožvystuženáocerovou I

12 M 6932100130 dvojzákrutovou sieťou, s príd. ochranou PVC na m2 42,000 9,145 384,090L_i ‘-- isieťové opláátenie svahov — - ----—--
- - -:-

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

_______

31,743
113 K 340238264

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 dol m2 napr.
m2 1,240 25,599 31,743

- I

o 4 Vodorovné konštrukcie

_____________

175,491
457971111 1376 - 105264do 1:5, sirky qeotextilie do 3 m

_______ _______

15 M 6936651000 Geotextília m2 91,800 0,765 70,227

D 5 Komunikácie 94,776
16 K 564231111 Podklad alebo podsyp Zo štrkopiesku 5 rozprestretim,

rn2 12,750 2,824 36,006vlhcenim a zhutnenim, po zhutneni hn. 100 mm

17 K 581114113 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pne pešich
m2 5,000 11,754 58,770ihr.liJOmm -

- - - --

-

‚ o 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 432,335
Oprava vnútomých vápenných omietok stropov

18 K 611421421 železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, rn2 63,450 7,027 445,863
opravovaná_plocha nad 30 do 50 % hladkých

19 K 611460223 Vnútorná ornietka stropov odolná voči vlkosti, hr. 5 mm m2 45,000 10,850 488,250L - - -

20 K 612421421
Oprava vnútomých vápenných omietok stien, v

‚ m2 78,400 5,326 417,558mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hiadkych L
21 K 612460223 Vnútorná omietka stien odolná voči vlkosti, hr. 5 mm m2 113,5501 9,184 1 042,843I ___________I_ - -r22 K 622481119

Potiahnutie vonkajsich stien sklotestilnou mriezkou
m2 90 7601 5 11 463 965celoplosnym pnlepenim

23, K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov

m2 300,400 0,758 227,703vysky do 3.80 m

-

24 K 622466120
LPnprava vonkajŠieho podkladu stjen BAUMIT, Základný i m2 90,760 1,947 176,710-nater Baumit PremiumPnmer L
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, L

25 K 622464232 silikónová, Baumit SilikonTop, Farebne odtiene podia n,2 90,760 12,885 1 169,443
dizajn manuálu

26 K 632451671.0
Vyspravenie betonových schodiskových stupňov

m2 4,000 75,000 300,000podest - ODHAD Mnozstva

27 K L 632451671.1
Vyspravenie betonových stpov na upevnenie brány - ks 2,000 100,000 200,000Onana
Brána dvojkrídlová, šxv 4,2x2, 00 m, úprava epoXizinok

L 28 M 553510010800.1 : + polyestet výplň zváraná sleť 50x50 mm, farba RAL ks 1,000 L I 500,000. I 500,000
5000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 240,252
29 K 916531112 Osadenie obrubnika betón., do lSžka z bet pros. In. C L m 15,500 4,526 70,153

- : :16/20 - - L - - I
30 M 1592170001400 UDľLJOflik PHMI4L parkovy, IxsXv ouuXouXvuu mm,

ks l6,l6ö 1,557 25,161

31 K 935111111
.Osaderne priekopového žľabu z betánových priekop.

m 4,189 36,252tvamic cinky do 500 mm

32 M 592270000800
Tvámjos priekopová a melioračná, dosk.Eklado‘á‘

ks 9,000 7,236 65,124betonova TOM 12-30, rozmer 1000x305s100 mm
L 33K 938902071

steniehu betónových konštrukciítlakovou
- 278 - 206,751vodou

_________

34 K 938902071
Očistenie povrchu betónových konštrukcé tlakovou

m2 25,000 L 2,278 - 56,950vodou

_______ _______

L
K 941941031

Montaz lesenia íahkeho pracovneho radoveho
m2 79920 2264 180 939podlahami sirky od 0,80 do 1,00 rn, vvsky do 10 m

Pniplatok za prvý a každý ďalši začatý mesisc použitia
36 K 941941191 .lešenia l‘ahkého pracovného radového s podlahami m2 79,920 1,425, 113,886

Lširkyod 0,80 do 1,00 m, výšky do lOm

37 K 941941831
Demontaz lesenia lahkeho pracovneho radoveho

m2 79920 1 464 117 003podlahami sirky nad 0.80 do 1,00 rn, wskv dolOm

38 K 953997962
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad

ks 4,000 2,075 8,300‘0,06 m2

39 M :429720338200.a
Mnežka ventilačná plastová, hranatá so sietkou, : ks 4,000. 45,000 180,000rozmary sxv 600X300 mm,

40 K 962052314
LBunanie muniva zelezobetonoveho pilierov 2 400001

rn3 0506 119 429 60431

41 K 968071115 Demontáž okien kovových, 1 brn obvodu - 0,005t rn 34,800 4,460 - - 155,208

42 K 971056022
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do

cm 60,000 3.124 187,440stien - zelezobetonovych -0,001751 -
Otlčenie omielok slropov vnútorných rákosovaných

43 K 978012191 vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do m2 45,000 4,929 221,805
100%, -0,05000t

44 K 976013191 Otlčenie omietok sten vnútorných vápenných aiebo
m2 113,550 2,773 314,874vapennocementovvch v rozsahu do 100 %‚ -0,046001 - -

45 K 978036181 Otlčenie ornielok šl‘achtených apod., vonksišich
‘ rn2 90,760 1,922 174.441bnzolitovvch, v rozsahu do 80 %‚ -0,04600t

46 K 979081111 ‚Odvoz sutiny a vybúraných hmát na skládku dol km t 15,058 12,618 190,002



47 K 979081121 Ódúýabúcht naádku ažd
40

- 6083ďalai 1 km

48 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót
t 15058 9.723 146409do 10 m

49 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny So zložením a hrubým

15,058 1,587 23,897urovnanim na vzd,alenost do 1 km
50 K 979087212 Nakladaniena dopravné prostriedky pre vodorovnú

15058 4,430 66,707dopravu sutiny

51 K 979089012 Poplatokza skladovanie betón, tehly, dlaždice (1701
t 15,058 42,000 632,436

—-

D 99 Presun hmót HSV 668,784
52 K 998012021

Presun hmótpre budovy (801. 803, 812), zvislá konštr.
37,132 18,011 668,784monolit. betonova vvsky do 6 m

D PSV Práceadodávky PSV 11 510,160
D 711 lzoíácie proti vode a vlhkosti

—— 375,308
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu

53 K 711132107 položenou volne na ploche zvislej ochrana m2 26,000, 3,087, 80,262
‘hydroizolacie

54 K 711133010 Zhotovenie izolac,e proti zemnej vlhkosti PVC foliou
m2 26000 4008 104 208polozenou volne na zvislei ploche So zvarenim SPOlU

Hydroizolačná fólie PVC-P FA TRAFOL 803, hr. I, 5
55 M 283220000300 mm, Š. 1,3 rn, izolácia zákiedov proti zemnej vlhkostí, m2 31,200 6,054 188,885

tlakovej voda, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA ‚ -

56 K 998711101 Presun hmót pra izoláciu proti vode v obiektoch výšky
0,065 30,046 1,953‘do6rn

D 712 lzolácie striech 2463,539

hod -- —- 2500 37500sklepanie falcov [
58 K 7123631231 ‘Zhotovenie zalievky poistenia spojov m 45000 2 500‘ 112 500

59 K 712370070 Zhotovenie povlakovej krytiny stnech plochých do 10
m2 57,000 6,500 370,500PVC-P foliou upevnenou prikotvenim So zvarenirn spoju

60 M 2833000120 FATRAFOL-S 807 hydro;zolačná fólie hr.2,6 mm,
m2 57,000 14,000 798.000s.1,3m sede

61 K 71236-3103 Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón,
ks 285,000 0,700 199,500zelezobeton

4
62 M 311970001100

Kowac vokdobetonud6lmm oceiovy
285000 - 0342[ 97470

63 K 71236-3112 Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie
ks 285,000 0,700 199.500teplovzdus. navarenim

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie -

64 K 712973875 okraje odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RS m 40,400 15,842 640,017
‚l4Omm

-

65 M 2832990660.1 Kotviaca technika - plastový vrut - k okrajom ks 40,400 0,080‘ 3,232
66 K 998712101 Presun hmót pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch

t 0.195 27.283 5,320v‘ískydo6m

D 713 izolácie tepelné 18,460
67 K 713411111 Montáž izolácie v stene a potrubia m2 4,000 4,615 18,460

D 725 Zdravotechnika - zariad‘. predmety 110,227
68 K 7259891011 Demontáž a montáž nových dvierok k mernérnu valcu,

ks 1,000 25,000 25,000‘800x500 nerez
69 M 553410013200.a Dyera k merněmu valcu nerez 800x500 mm ks 1,000 85,000 85,000
70 K 998725101

Presun hmót pre zariaďovscie predmety v objektoch
- 0,036 6,306 0,227vyskydo6m

D 764 Konštrukcie klampiarske
- —

- 1 361,479
71 M 5535013400 Čelo žfabové 150 mm Lindab Standard ks 2,000 2,170 4,340
72 M 5535010200

zrab pododkvapový polkruhový R 150 mm Lindab
m 21,400 13,650 292,110Standard

73 M 5535010800 kpo rúra dI. 3 a 5 rn, D 100 mm Líndab
m 10,000 5,600 56,000Standard

74 M 5535012200
žfabový hák so zaklapovacím uchylením di. 196 mm,

ks 44,000 2,350 103.400150 mm Lindab Standard
75 M 5535013800 Spojka žľabov 150 mm Lindab Standard ks 6,000 4,190 25,140
76 M 553440001800

Kút/roh žfabový uhol 90 PER Vl/RER VY LINDAB
ks 2,000 18,227 36,454Rainline Elita rozmar ISO mm

77 M 5535014000 Objímka rúry S třňom D100 mm L,ndab Standard ks 6,000 2,870 17,220
78 M 5535015600 Žfabový kotlík 150ĺ100 mm Lindab Standard ks 2,000 5,690 11,380
79 M 5535015900

Koleno odtokového potrub,a uhol 70, ON 100 mm
ks 2,000 5,600 11,200Lindab Standard

80 M 5535016200 Koleno výtokového potrubia uhol 70, ON 100 mm
ks 2,000 5,300 10,600Lindab Standard

81 K 764351810 ‘Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, a
‘ rn 34,000 0,920 31,280odpadov

Optechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
82 K 764410440 PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm PAL Podľa m 9,000 12.432 111,888

požiadaviek

83 K 764410850 Demontáž oplechovariia parapetov rš od 100 do 330
m 18,000 1,234 22,212mm, -0,00135t

84 K 764430220 Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ
m 9,000 14,880 133.920plechu, vratane rohov rs. 330 mm

-

85 K 764752111 Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 100 mni m 10,000 - 19,469 194,690
86 K 764752131 Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm ks ‘ 4,000 3,916 15,664
87 76476211l Montáž žlabu pododkvapový m 21,400 6,255 133,857
88 K 764762112 Montáž hákov k pododkvapovým žľabom ks 44,000

-

2,852 125,488
89 I< 764762113 Montáž čiel pododkvapových žľabov ks 2,000 1,817 3,634



764762131 Montáž žľabového kotlika ks 2,000 7,945 15.890

K 998764101
Presun hmót prs konštrukcie klampiarske v objektoch 0,082 62340 5,112
vvskvdo6m

______
_______

D 766 Konštrukcie stolárske 5 107,308

92 K 766621081 Montáž okna plastového na PUR penu m 6,000

-

8002 48012

93 M 611410000100 Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500x1000 mm ks 2,000 450,000 900,000

94 K :766621402
Montáž okien plastových shydroizačnými páskami

m 18,000 10,925 196,650
Daronnepustnvmi, 5 variabilnym difuznvm odporom

95 M 611410000100.
Plastove okno frojdiclne, 2spevno Ix OS+S,eťka proti

ks 2,000‘ I 980,000 3960000
hmyzu, vxs 1500x3000 mm, izolacne dvojsklo,

96 K 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske V objektoch 0,093 28,454 2,646
wskvdo6m

________

D 767 Konštrukcie_dopinkové kovové

______ ______

441,347

97 K 767392113 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením m2 2,640 13773 36,361

98 M 553450016000
Krytina stresna piechova s 1180 mm hr O 5mm

m2 2 640 12 000 31 680

____ ____

-‚.--______ --.....--.-____

99 K 767658203
Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu

ks 1,000 212,484 212,484
do4,5m -BRÁNA

100 K 767662110 Montáž a demontáž dveri mreží pevných skrutkovaním m2 9,920 11,252 - 111,620

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou ‚

101 K 767996801 jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,OOlOOt - ‘ kg 30,000 1619 48570

Ocefové zábradlie

________
_______ _______ _________

102 K .998767101
Presun hmót prs kovové stavebné dopinkové 0,015 42,144 0,632
konstrukcie v obiektoch vIsky do 6 m

____________

D 769 Montáže_vzduchotechnických zariad. 244,832

:103 K 769021015 Montáž spiro potrubia BN 315-355 ‚ m 4,000, 4,553 16,212

‘ 104‘ M 429810001100 Potrubie kruhové spiro ON 315 dížka 1000 mm, TZB m 4,000 10,016 40,064

105 35
otákcej mriky hrtej prierez0.ö

-‘ ks 2,000, ‘

...
....

106 M 429720203600
‘Mnezka krycia hranata nerez rozmery sXv 1000x500

ks 2 000 24 305 48 610
‚ mm ‘

107 K 769036003 Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 ks ‚ 1,000 5,498 5,498

‘108‘ M ‘429720047500
Žalůz,a protidažďová hliniková s rámom PZAL, rozmary

ks H 1,000 43,502 43,502
sxv 355x355 mm

109 K 769042006
Montáž fíltračnej kazety do kruhového potrubia ks 1,000 6,989 6,989
priemew 31 5-355 mm

‘110 M ‘429330000700 Kazeta tiltračná ks ‘ 1,000. 70,147, 70,147

111 K 769082795
Demontáž krycej mriežky hranatej prlerezu 0.360-0 795

ks 2,000 1,400 - 2,800
m2

_____

-

112K 998769201
‚Presunhrnotpmontažvzduchotechnickýchzanadeni : % ‘ 0,000 1,700 0,000

‘ ‚V stavbe (oblekte) vvsky do 7 m « ‚ ‘

D 783 Nátery

________ ________

20,260

113 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk;konštr. syntetickéfarby RAL

m2 4,000‘ 5,065‘ 20,260
‚5000 na vzduchu schnuce dvoínasobne - 7úijm ‘ ‚ ‚

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 367,400

K 784410100
Penetrovaniejednoflasobné)emnozrnnychpodkiadov m2 300,000 ‘

vysky do 380 m

115 K 784496600
Maľby protiplesňovou farbou dvoinásobné ručne

m2 300,000 3,800 1140,000
nanasane na emnozrnnv podklad do vvsky 5, 00 m

3 M M 3 114,383

D 21-M Elektromontáže - Vymena osvetlenia 1 547,236

116 K 210201912 ‚Montáž svietidla na strop resp. stenu ks 6,000 12,000‘ 72,000

‘ Svietidlo priemyseiné stropné LED 2x15,3lk 4400 tm,
‘117 M 348320000900 1P66, 1272x95 mm, s vyšším krytím (VARNA PLUS ks 6,000 75,000, 450,000

‘ LEDJ24Wĺ23OV)

118 K 210290406
Vymena vodica a snury s prepojenlm a vyskusanim

ks 6000 4843 29058
—

— .zavesne svietidla (2m) ‚ ‘

119 K 210290431 ‘Výmena vypinača so zapojením a preskúšanim ks 6,000 4,843 29,058

120 M 345320003800 Vypínač na osvetienie ‘ ks ‘ 3.000 4,244 12,732

121 K 210461002
Montáž a zapojenie infračerveného vykurovacieho ks 2,000 12,276 24,552
snelu 300W na stenu

122 M 541510000200
lnfrapanei zpráškovaného hliníkového plechu,

‘ ks ‘ 2,000 356,000 712,000
900x300 mm, vykon 300 W

123 M 541510003500 MontážnyrámnainfrapaneiClassic ks 2,000 56,418 112,836

124 K .PM Podružný materiál % -
1,000 105,000 105,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcii 624,647

‘Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytou ‘ ‘

125 K 430811303 podlahovými kompozitnými roštami, hmot.podl. 80 m2 2,250 28,732 64,647

‘ kqím2

_________

126 M 552420019200.a Dierkový rošt, kompozítný 1,5z1,5 m ks 1,000 560,000 560,000

D 95-M Revizie

_______

942,500

127 K 950105001
Revizia bleskozvodu - stav zanadenia ochrany prad od 1,000 250,000 250.000
uderom blesku

128 K 210293111.1 Údržba bíeskozvodov - montáž a demontáž m ‚ 27,700 25,000 692,500

Dlazba prad budovami 1890

Nerez zabradli 1809

Jsdrove vrty 1097,19
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Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

Dátum: 24. 4. 2020

Projektant:

BVS as. - DanielSpracovatel‘:
Biksadský

Cena celkom [EUR

23 671,17
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 602,20

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3081,39

99- Presun hmót HSV
661,94

PSV - Práce a dodávky PSV
9 911,92

711 - lzolácie proti vode a vlhkosti
685,42

712 - lzolácie striech
2 463,54

713- Izolácie tepelné
36,92

764 - Konštrukcie klampiarske
1 361,48

766 - Konštrukcie stolárske
1 507,31

767 - Konštrukcie dopInkové kovové
2 002,37

769 - Montáže vzduchotechnických zariad.
‘ 467,23

783 - Nátery
20,26

784 - Dokončovacie práce - maľby
1 367,40

M-M

21-M - Elektromontáže - Vymena osvetlenia

95-M - Revizie

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

VOJ Vtáčnik

SO-VDJO2 - Vodojem 2 komora

Miesto:
Dátum: 24. 4. 2020

Objednávatel‘: BVS as.

Zhotovitel: BENSTAV s.r.o.

Dl

1 K 113107131

2 K 122201109

3 K 130201001

4 K 162201101

5 K 174101001

6 K 182303113

Projektant:

BVS as. - DanielSpracovatel‘:
Biksadský

Zemné práce
Odstránenie krytu v plocho do 200 m2 z betónu

m2 7750 20 387prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t
‘Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k

m3 8,925 0,989conani za lepivosť horniny

___________

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3
m3 8925 39,626rucne

—

t_-iVodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do
m3 i 8,925 1,33620m

Zásyp sypaninou so zhutnením jáni, šachiet, rýh,
m3 8 925 3443zárezovalebookolooblektovdol0Om3 --

-—

‘ - - -‘ - - -
Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 500

m2 40000 2,110 84400mm,nasvahunadl:2dol:1

_________

806,437

157999

8,827

353.662

11,924

30,729

ojednávatel‘:

Zhotoviteľ:

BVS as.

BENSTAV s.r.o.

11 374,52

806,44

- 1808,28

4- Vodorovné konštrukcie
277,77

5 - Komunikácie
104,76

31,74

2 384,74

1 442,24

942=50

A2 - Oprava objektu Vtáčnik 2

PČ Typ Kód Popis

Nákladyz rozpočtu
23671,172

o HSV PráceadodávkyHSV
11 374,515

MJ Množstvo J.cens [EUR Cena celkom [EUR
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34‘ K 941941191

35 K 941941831

36 K 953997962

37 M 429720338200.a

38 K 968071115

39 K 971056022

40 K ‘978011191

41 K :978013191

42 K 978036181

43 K 979081111

44 K 979081121

45 K 979082111

46 K 979082213

47 K 979087212

48 K 979089012

12,618 -- 175.201

0,404 5,610

9.723 135,004

1.587 22,035

4,430 61,511

42,000 583,170

I

o3

13 K 340238264 1,24O

31,743

25,599 31 ‚743

D 5

17 K 564231111

18 K 581114113

/
/O364OO00100 Zemina pre terénne úpravy - ornica - t 8,000 - - 19,862 -- 158,896

2 Zakladanie 1 808,281

8 K 212532111
Lóžko pre trativod z kameniva hrubého drveného

m3 3,825 51 ‚080 195,381
frakcie 16-32 mm

____________
-

9 M 283750000700 -

- boska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zatepleme
m2 60,600 11,116, 673,630

soklov, suterenov, podlah, ISO VER

__________

10 K 212755114
Trativod zdrenážnych rúrok bez lSžka, vnútorného

m 25,500 3,069 78,260
pnem. wrok 100 mm

_________
___________

11 K 285380100
Ochrana proti padaniu svahu sklon do 45 stupňov

m2 40,000 11,923 476,920
qeorohoz S ocetovou vystuznou sietou,

_________

Polypropylénová georohož vystužená oceľovou
12 M 6932100130 dvojzákrutovou s/albu, s príd. ochranou PVC na m2 42,000 9,145 384,090

sieťové opláštenie zva hov

________
________

Zvislé a kompletné konštrukcie

__________________________

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 napr.
m2

__________

tvárnicami_PORFIX(125X500X250)

_______ _______________ ________

D 4 Vodorovné konštrukcie

_______
_______

277,768

14 K 411387531
Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch 0

ks 4,000‘ 17,881 71,524
zelezobetonu - Dobetonovanie dosky nad 1PP

________ __________

15K ‘457971111
:Zriadenie vrstvy z geoteXtilie s presahoi skionom

-. 76,500 — 1,376 — 105,264

_______

do 1:5, sirky qeoteXtilie do 3m

_________
_______

16 M 6936651000 Geotextilie netkané polypropylénové Tatra tex Pp 200 m2 9 1,800 1,100 100,980

Komunikácie

_________

--.
104,756

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 5 rozprestretim,
m2 12 750 2 824 36 006

vlhčenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm ‘ . ‘ - . ‘

Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších
m2 5,000 13.750 68,750

hr.lOOmrn -

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4602,199

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov ‘ ‚

19 K 611421421 :železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, m2 63,450 7,027 445,863

—— opravovana plocha nad 30 do 50 / hladkvch ——

__________

20 K 611460223 Vnútorná omietka stropov odolná voči vlkosti, hr. 5 mm ‘ m2 45,000 10,850 488,250

21 K. 61 2421421
Oprava vnutornych vapennych omik(in

“ m2 ‘78400 — 5326 417558
-. mnozstve opravene plochy nad 30 do 50 / hladkych

22 K 612460223 Vnútornáomietka stien odolná voči vlkosti, lir. 5 mm m2 ‘ 113,550 12,500 1 419,375

23 K 612471512.1
Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a

m2 300,400 1,250 375,500
vapenrie omietky PCI, perietracny nater

24 K 622466120
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT. základný

m2 90,760 1.947 176,710
nater Baumit PremiumPnmer

- -

Vonkajšia omietka shon tenkovrstvová BAUMIT,
25 K 622464232 :silikónová, BaumitSilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm m2 90,760, 12,885 1169,443

Farebne odtiene podia dizajn_manuálu

26 K 632451671
Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a m2 4,000 27,375 109,500

‚
podest - ODHAD Mnozstva

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Osadenie obrubnika betán., do lóžka z bet, pros. tr. C F

16/20
m 15,500 4,526,

28 M 592170001400
Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 500s50x200 mm,

ks 16,160 1,557 25,161
‘ ‚ siva ‘

29 K ‘935111111
Osadenie priekopoveho zlabu z betonovych priekop

m 8654 4189 36252
-

‚tvarnicsirkydo500mm
-

—

30 M 592270000800
Tvá rnica priekopová a melioračná, doska obkladová

ks 9,000‘ 7,236 65,124
‚

‚ betonova TBM 12-30, rozmer 1000x305x100 mm ‘

31 ‘
K “938902071

“ Ocistenie povrchu betónových konštrukcii tlakovou
m2 90,760 2,278 206,751

‘ vodou I I

32 K ‘938902071 a
‘ jbbstenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou

m2 25,000‘ 2,278 I 56,950
vodou ‚ --

Montáž Iešenia íahkého pracovného radového s
‚ -. . m2 79,920 2,264 180,939

podlahami sirky od 0,80 do 1,00 rn, vysky do 10 m

_______

Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia
Iešenia ľahkého pracovného radového s podlahami m2 79,920 1,425 113,886
šírky od 0,80 do 1,00 ni, výšky do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

‚ -‚ ‚ m2 79,920 1,464 117,003
podlahami sirky nad 0,80 do 1,00 rn, vysky dolOm
Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad

ks 4,000 2,075 8,300
O2

-
-

Mriežka vont/lačná plastová, hranatá so s/otkou,
‘ ks 4 000 12 500 50 000

rozmery éxv 600x300 mm, ‘ ‘ ‚ ‘ ‚ ‘

Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 34,800 4,460 155,208

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do
cm ‘ 120 000 3124‘ 374 880

stien - železobetánových -0,00175t

____________

‘ ‘ ‘ ‘

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo
m2 42300‘ 3521 148 938

vápennocementových v rozsahu do 100 %‚ -0,05000t ‘ ‘ - ‘ ‘

:Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo m2 113 550 2773 314 874
.vápennocementových v rozsahu do 100 %‚ -0,04600t ‘ ‘ ‘

Otlčenie omietok šI‘achtených a pod., vonkajšich
m2 90 760 1 9221 174441

brizolitových, V rozsahu do 80 %‚ -0,04600t ‘ ‘ ‘

09

27 K 916531112

3081,391

70,153

33 K 941941031

Odvoz sutiny a eybůraných hmčt na skládku do 1 km t - 13,885

Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku za každý 13885
ďalšílkm - ‘ ‚

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót 13885
dolOm — - ‘

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 13885
urovnaním na vzdialenosť do 1 km ‘

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
t 13885

dopravu sutiny — -
‘ ‚

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701
‘ t 13885

)‚ ostatné ‘



F
L..

/
o 99 Presun hmót HSV

661.94049 K 996012021 Presun hmót pre budov‘ (801, 803, 812), zvislá konštr.
36752 18011 661,940

monolit. betonova vvskv do6 m I
Psv PráceadodávkyPSV

9911,921
D 711 lzolácie proti vode a vlhkost)

685,415Zhotovenie izolácie protl zemnej vlhkosti nopovou fóloiu50 K 711132107 položenou volne na plocha zvislej ochrana m2 26,000 3,087 80.262hvdroizolacie
‘51, 711133010 Zt Jenie izolácie roti zemnej vlhkos(i PÝCóliou

m2
-- 26,000

- 6,400 166,400
- polozenou volne na zvislel plocha so zvarenim SPOlU

I‘Hydroizolačná fólia PVCP FATRAFOL 803, hr. 1,552 M 283220000300 mm, š 1,3 rn, izolácia zákiadov proti zemnej vlhkosti m2 3 1,200 14,000 436,800‚tlakoval vode, radónu, hnedá, FATRA 1ZOLFA
53 K 998711101 Presun hmót pre izoláciu proti vode V oblektoch výšky

t 0,065 30.046 1,953
‚do6m

D 712 lzolác)e str)ech

________

2 463,53954 K 764315911 .a Krytiny z pozinkovaného Pz plechu upravy krytiny
- hod 1,500 25,000 37,500

sklepanie falcov
L55 K 71236 3123 1 Zhotoven,e zalievky poisteniaspojov m 45000 2 500 112 500

56 K 712370070 Zhotovenie povlakovej krytiny stnech plochých do 10
‘ m2 57,000 6,500 370,500

PVC-P toliou upevnenou prikotvenim so zvarenim spo)u
57 M 2833000120 ‚FATRAFOL-S 807 hydro,zolačná fólía hr.2,6 mm,

m2 57000 14,000 798,000,
‚s.1,3m sada

58 K 712370401 Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech
ks 285 000 O 700 199 500

-
ychdo10pnko

- -

-

—

“59‘ M ‘311970001100
‘FATRAFOL i ks 285,000 0,342‘ 97,4701

60 K 71236-3112 ‘Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie
285,000 0,700 199,500

‘tetdovzdus,navarenim -
- --

‚-

-

-

- -

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie - ‘61 K 712973875 okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RS m 40,400 15,842 640,017‘l4Omm
62 M 2832990660.1 Kotviaca technika - plastový vrut - k okrajom a atika ks 40,400 0,080 3,23263‘ K ‘998712101 resun hmát pre zoláciu povlakovej kiny v objektoch

‘ 0,195 27,283 5,320

________

vvskydo6m

D 713 lzolácie tepelné
36,92064 K 713411111 ‘Montáž izolácie v stene a potrubia m2 8,000, 4,615 36,920

O 764 Konštwkcie klampiarske
1 361,47965 M ‘55350134110 Čelo žlabové 150 mm Lindab Standard ks 2,000 2,170 4,34066 M ‘5535010200

Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm Lindab
rn ‘ 21,400 13,650‘ 292,110

Standard
67 M 5535010800 Odkvapová rúra di 3 a 5 ri D 100 mm L,ndab

rn 10,000 5,600 56,000
Standard

L68 M 5535012200 žľabo‘ý hák so zaklapovacím uchytením dI. 196 mm,
ks 44,000 2,350 103,400

150 mm Lindab Standard
‚69 M 5535013800 ‘Spojka žlhbov 150 mm Lindab Standard ks 6,000‘ 4,190 25,14070 M 553440001800

Kút/roh žrabový uhol 90 RERVI/RERVYLINDAB
ks 2,000 18,227. 36,454

Ra,nl,ne Elita rozmar 150 mm
71 M 5535014000 ‘Objímka rúry 5 ttňom 0100 mm Lindab Standard ks 6,000 2,870 17,22072 M 5535015600 Žlabový kotlík 150ĺ100 mm Lindab Standard ks 2,000‘ 5,690 11,38073 M 5535015900 Koleno odtokového potrub,a ohol 70, DN 100 mm

ks ‘ 2,000 5,600 11,200
Lindab Standard

74 M 5535016200 ‘Koleno výtokového potru67a ohol 70, DN 100 mm
ks 2,000 5,300 10,600

Lindab Standard
‚

75 K 764351810 ‘btážžl‘abov oddkap. štvorhranných rových,
m 34,000

-

- 0,920‘ 31 ‚280
odpadov
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného76 K 764410440 PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm RAL Podia m ‚ 9,000, 12,432 111,888‚

‘ požiadaviek
‘

77 K 764410850 Demochovania papetov rš od 100 do 330
rn -- i8OOL 1,2341

- 2Z212
78 K 764430220 Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného PZ

m 9,0091 14,880 133,920
-- echu,vratanerohovr33Omrn

___

-
79 K 764752111 ‚Montáž odpadovej rúry kruhovj do D 100 mm m 10,000 19,469 194,69080 K 764752131 ‚Montáž kolena odpadovej rúry do D 100 mm ks 4,000 3,916, 15,66481 K 764762111 Montáž žlabu pododkvapový m 21,400 6,255 133,85782 K 764762112 Montáž hákov k pododkvapovým žľabom

-- ks 44,000‘ 2,852‘ 125,48883 K 764762113 ‚Montáž čiel pododkvapovýchžl‘abov ks 2,000 1.817 3,63484 K 764762131 ‘Montáž žlabového kotlíka ks 2,000 7,945 15,89085 K 998764101 Presun hmót pre konštrukcie klampiarske V obiektch
t 0,082 62,340 5,112

vyskvdo6m
- —

-

D 766 Konštrukcie sto)árske
1 507,30886 K 766621081 Montáž okna plastového na PUR penu

-
- m 6,000 8,002 48,012‘ 87 M 611410000100 Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 500X1000 mm, ks 2,000 450,000 900,000

‘ 88 K 766621402 Montžokien plastových shydroizoiačnými páskami
m 18,000 10,925 196,650

‘ paropriepustnymi, s vanabilnyni dituznym odporom89 M 611410000100.1 Plastové okno trojkridiové OS, vXš 1500x3000 mm, ks 2,000 180,000 360,00090 K 998766101 Presun hmot pra konštrukcie stolárske v objektoch
- - 0.093 28,454 2,646

v‘ysky do 6 m

D 767 Konštrukcie dopinkové kovové
2 002,37291 K 767392113 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelenim m2 2.Rfl

-



M 553450016000 Krytina strešná plechová, Š. 1180 mm hr .0,5mm,
m2 2,640 12,000 31,680

93 K 767615913 úd5b ok,en výmena pákového uzaveru.
- ks 2,000 7,660 15,320

94 M 61 1590000200.a 0 dac,a tyč - Pákový mechanizmus otvaran,a
ks 2,000 145,000 290.000sklopnych_o/nen

95 K 767662110 Montáž a demontáž mreži pevných skrutkovaním rn2 9,920 11,252 111,620

96 K 767833100 Montáž rebrikov do muriva z nerezoveJ ocele, z rúrok
rn 5,000 9,459 47,2953ks - rozdeienv 2+1,5+1 ‚Srn + podesta

_______ ________ ____________

97 K 767995225 Výroba atypického výrobku - rebríka kg 100,000 4,563 456,300

98 M 553430001200.1 Rebrik nerez atypický 2m+l,5m+1,5m ks 1,000 850,000 850,000
Demontáž ostatných dopinkov stavieb s hmotnosťou

99 K 767996801 jednotlivých dieiov konštrukcii do 50kg, -0,00100t kg 100,000 1,619 161,900
(oceľ rebrik)

___________________

-

________

100 K 998767101 Presun hrnót prs kovové stavebné dopinkové
0,045 42,144 1,896konstrukc,e v obiektoch vysky do 6 m

_____________ ______________

D 769 Montáže_vzduchotechnických zariad.

__________

467,228

769021015 Montáž Spiro potrubia DN 315-355 rn, 8,000 36,424

102 M -429810001100
‘Potrubie kruhové Spiro DN 315, dížka 1000 mm. TZB

m 8,000 10,016 80,128

:103 K 769021018 Montáž Spiro potrubia DN 400-450 ni 8,000 4,748 37,984

104 K 769035084
řntážkrycej mriežkyhranatej prierezuo.360-0795

ks 2,000! 4,505 9,010
rn2

______
________

105- M ‘429720203600
Mnežka krjicia hranatá - nerez; rozmeryX1Ó00X500

ks 2,000 24,305 48,610

LK 769036003 Montaz protidazďovej zaluz,e prierezu 0 1100158 m2 ks 2 000 5498 10996

107 lúohidažďová h/miková sŽÁL, 7
- 43,502 - 87004

_______

:sxv355x355mm — -

________

108 K 769042006
ntáž f,ltračnej kazety do kruhového potrubia

ks ‘ 2,000 6,989 13,978

________

pnemeru 31 5-355 mm
109 M 429330000700 Kazeta filtračná ks 2,000 70,147 140.294

110 K 769082795
Demontáž krycej mr,ežky hranatej prierezu 0.360-0.795

ks 2.000 1,400 2,800
rn2

_________

111 K 998769201
Presun hmöt pre montáž vzduchotechnických zariadeni

0,000 1,700 0,000
‚ ‚v stavbe (oblekte) vvsky do 7 m ‘ ‚

D 783 Nátery

______________

20,260

112 K 783222100 Nátery kov.stsv.doplnk.konštr. syntetické taity šedej na
m2 4,000 5,065 20,260vzduchu schnuce dvoinasobne - 70jm - -

-

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 367,400

113 K 784410100
PenetrovaniejednOnaSObnélemnozmnýchpodkladov

m2 300,000, 0,758 227,400!vyskydo3,80m - ‘

114 K 784496600
Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne

m2 ‘ 300,000 3,800 1 140,000
‘ nanasane na emnozrnnv podklad do vyskv 5, 00 m

D M M 2 384,736

D ‚21-M Elektromontáže - Vymena osvetlenia 1 442,236
115 K ‚210201912 Montáž svietidla na strop resp. stenu : ks I 6,000 12,000 72,000

--

Š
- I

- -- -

116 M ! 348320000900 1P66, 1272x95 mm, s vyšším krytím (VARNA PLUS ks : 6,000 75,000‘ 450,000
.

ILED/24W/230V)

117 K 210290406 Výmena vod,ča a šnůry s prepojenim a vyskúšanim
ks 6,000‘ 4,843 ‘ 29,058

-zavesnesetidIa(2m)

--

-—--

118 K 210290431 Výmena vypinača So zapojením a preskúšaním
ks 6,000‘ 4,843 29,058snurovvch ‚

119 M ‚345320003800 Vypínač na osvetlenie ks 3,000 4,244, 12,732

120 K 210461002 Montáž a zapojenie infračerveného vykurovacieho
‘ ks ‘ 2,000 12,276 24,552

panelu 300W na stenu

__________________

121 M 541510000200
/nfrapanel z práskovaného hliníkového plechu,

ks 2,000 356,000 712,000900s300 mm, vykon 300 W
122 M 541510003500 Montážny rám na infrapanel Classic ks 2,000- 56,4 IR 112,836

123 K PM Podružný materiál % 0,000 105,000 0,000

D 95-M Revizie 942,500

124 K 950105001 Rev,z,a bleskosvodu - Stav zariadenia ochrany pred
zvod 1,000 250,000 250,000uderom blesku

125 K 210293111.1 Údržba bleskozvodov - montáž a demontáž m 27,700 25,000 692,500

•1
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ZMENOVÝ LIST
(ďalej ‘ZL)

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo ZL:

CO:

Dátum predloženia ZL na schvál.:

Zhotovitel‘ Projekt:
Obchodné meno, sídlo, IČO:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy: ZOD/20201... .1....! /projekt:
slovne: číslo:

Viac práce: áno - nie/ Zmena dlela: áno- nie
Špecifikácial zdóvodnenie zmeny a jej dopad

Dopad zmeny na cenu dlela: Podklady odóvodňujúcé zmenu:
Póvodná cena dlela v Eur bez DPH 1
Cena dlela pred zmenou

(po súčte ZL pred zmenou týmto ZL) v Eur bez DPH

Cena zmeny v Eur bez DPH

Cena dlela po zmene (v súčte všetkých ZL) v Eur bez DPH

Prílohy Rozpočet

Dopad zmeny na časový harmonogram výstavby:
Póvodné čiastkové termíny zhotovenia dlela

Čiastkové termíny zhotovenia dlela po zmene

Konečný termín zhotovenia dlela pred zmenou

Konečný termín zhotovenia dlela po zmene

Dopad zmeny na zmenu projektovej dokumentácie : áno - nie (ak áno, špecifikácla)

Podkladom pre realizáciu zmeny schval‘ovanej týmto ZL je priamo tento ZL. Podkladem pre fakturáciu skutočne zrealizovaných zmien v zmysle tohto
ZL je až uzatvorený dodatek k Zmluve o dlelo.

Podpis schvatovateľa ZL za ZHOTOVITEĽA Podpis schval‘ovateľa ZL za OBJEDNÁVATEĽA

Dátum a podpis: Dátum a podpis:

Inicioval schválenie ZL Zhotoviteľ áno- nie

Meno, priezvisko a podpis Hl. stavbyvedúceho/stavbyvedúceho Schválil:
Objednávatela ako predkladateľa zmeny:
Dátum a podpis


