Zmluva o dielo č. Z20161528_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Psychiatrická liečebňa Sučany

Sídlo:

Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika

IČO:

17335612

DIČ:

2020598888

IČ DPH:

SK2020598888

Číslo účtu:

SK5481800000007000286573

Tel:

0434293209

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SOAR, spol. s r.o.

Sídlo:

Pri Rajčianke 49, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36380041

DIČ:

2020097508

IČ DPH:

SK2020097508

Číslo účtu:

SK7602000000001922992151

Tel:

+421417232211

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pavilón B - stavebné úpravy 1.,2.a3.NP

Kľúčové slová:

Stavebné úpravy 1.,2.a3.NP v pavilóne B - lôžkové oddelenia

CPV:

Druh/y:

45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo; 45262520-2 - Murárske
práce; 45310000-3 - Elektroinštalačné práce; 45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce;
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia; 45332400-7 - Inštalovanie pevného sanitárneho
príslušenstva; 45410000-4 - Omietkarské práce; 45421000-4 - Stolárske práce; 45432110-8 Kladenie podláh; 45432112-2 - Kladenie dlažby; 45442100-8 - Maliarske a natieračské práce;
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Stavebná práca; Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Stavebné úpravy sú vyvolané čiastočnou zmenou dispozičného usporiadania, výmenou morálne a technicky
opotrebovaných zariaďovacích predmetov a morálne a technicky opotrebovaných úprav vnútorných povrchov.
• STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE - BÚRACIE PRÁCE
• Búracie práce budú pozostávať z odstránenia jestvujúcich zariaďovacích predmetov sanity v sociálnych zariadeniach, z
asanácie časti priečok vzhľadom na zmenu dispozičného usporiadania, z vybúrania nových dverných otvorov, z demontáží
a po oprave spätnej montáži súčasných výplní dverných otvorov,
• Pokračovanie: z odstránenia súčasných nášľapných vrstiev podláh (chodby a izby na 2. a 3. NP, severné schodisko – PVC,
chodba a izby na 1. NP odbrúsenie nášľapnej vrstvy liatej podlahy, sociálne zázemie odstránenie keramickej dlažby) a
keramických obkladov po strop,
• Pokračovanie: t.j. do výšky 2,6 m v sociálnom zázemí. Keramické obklady v izbách pri umývadlách budú opravené v
celkovom množstve do 10 % z celkovej plochy čo predstavuje 8,5 m2. Na chodbách, izbách, severnom schodisku,
jedálňach a spoločenských miestnostiach odstrániť olejový náter výšky 1,6 m.
• Pokračovanie: V predsieňach do sociálnych zariadení na všetkých 3. podlažiach odstrániť keramický sokel výšky 200 mm
celkovej dĺžky 3 x 5,8 m. Keramický sokel výšky 200 mm bude odstránený aj na chodbách 2. a 3. NP, vrátane
spoločenských miestností a jedální. Celková dĺžka predstavuje 2 x 120,1 m.

Strana 1 z 22

• Pokračovanie: Keramický sokel výšky 100 mm bude odstránený v izbách na 2. a 3. NP. Celková dĺžka predstavuje 2 x
244,8 m.
• STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE - Zvislé konštrukcie
• Nové zvislé konštrukcie budú vymurované z muriva YTONG hr. 100 mm na tenko vrstvovú lepiacu maltu. Zvislé steny sú
navrhnuté aj plastové presklené priehľadné.
• STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE - Výplne otvorov
• Nové výplne dverných otvorov sú navrhnuté drevené a z plastových rámov a skla. Nové vnútorné dvere do izieb otváravé
drevené. Existujúce dvere do izieb na 1. – 3. NP budú opravené. Vonkajšie dvere na 1. NP plastové presklené dvojkrídlové.
Dvere do schodiska na 3. NP budú opravené.
• Pokračovanie: Deliace dvere na chodbách a do spoločenských miestností a jedální plastové. Vo výdajni jedla nové plastové
posuvné okná. Na 1. a 2. NP bude vytvorená nová miestnosť, v ktorej bude osadené plastové okno zdvojené otváravé a
sklopné.
• STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE - ÚPRAVY POVRCHOV
• Na 1. NP sú už existujúce liate podlahy. Vzhľadom na to, že liate podlahy na 1. NP sú poškodené, bude nášľapná vrstva
zbrúsená, prípadne otryskaná v celom rozsahu. Po jej očistení bude plocha napenetrovaná a následne bude v izbách
položený povrch MASTERTOP 1324 a na chodbe povrch SIKAFLOOR 156/325.
• Pokračovanie: Nová podlaha z keramickej dlažby protišmykovej bude v miestnostiach sociálneho zázemia na všetkých
podlažiach. Nášľapnú vrstvu podláh v izbách bude tvoriť MASTERTOP 1324 vo farbe sivej RAL 7032 resp. 7035 o hr. 2,5
mm.
• Pokračovanie: Predmetný systém zabezpečujúci bezšpárový ľahko udržiavateľný povrch odolný voči čistiacim a
dezinfekčným prostriedkom, prekleňujúci statické trhliny. Vyznačuje sa odolnosťou proti oteru, deformáciám od koliesok
stoličiek a postelí, ako aj proti nárazom.
• Pokračovanie: Je to systém šetrný ku kĺbom s vysokým komfortom pri chôdzi,znižuje kročajový hluk. Nášľapnú vrstvu
podláh na chodbách a jedálni bude tvoriť SIKAFLOOR 156/325 hr. 2,5 mm vo farbe sivej RAL 7032 resp. 7035.
• Pokračovanie: Jedná sa o epoxidovo-polyuretánový systém zabezpečujúci estetický, bezprašný ľahko udržiavateľný povrch
pre ľahké až stredné zaťaženie. Je flexibilný a tuho elastický, prekrýva trhliny podkladu.
• Pokračovanie: Styk liatej podlahy so stenou bude riešený fabiónom a soklom z rovnakého materiálu ako podlaha, výšky
150 mm. Nášľapnú vrstvu schodiska bude tvoriť SIKAFLOOR 156/169 povrchovo opatrený lakom 407 W.
• Pokračovanie: Nástupný schodiskový stupeň bude označený výstražným žlto – čiernym pásom. V prípade nutnosti je možná
vyrovnávka podkladu samonivelizačným cementovým systémom LINEA 10 Rapid o pevnosti v tlaku 35 N/mm2.
• Pokračovanie: Vnútorné omietky nové ako aj opravované bude tvoriť klasický vnútorný omietkový systém Baumit: Baumit
prednástrek, Baumit jadrová omietka, Baumit jemná štuková omietka.
• Pokračovanie: Nátery stien do výšky 1,6 m v izbách, chodbách, jedálňach a spoločenských miestnostiach bude tvoriť
umývateľný náter. V sociálnom zázemí bude keramický obklad až po strop, t. j. do výšky 2,6 m. Všetky miestnosti budú
vymaľované.
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Stavebné úpravy 1. NP

celok

1

Murivo nosné(m²)z tvárnic YTONG hr.450mm P2-350 PDK Lambda+,
na MVC a maltu YTONG (450x249x599)
Nosný preklad YTONG šírky 250mm,výšky 249mm, dĺžky 1300mm

m2

11,985

ks

6,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 1500mm

ks

2,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 1750mm

ks

4,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 2000mmm

ks

6,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 2250mm

ks

4,000

Priečky z tvárnic YTONG hr.100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu
YTONG (100x249x599)
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150, P3
-550
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v
schodisku stien štuková
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného
štuková
Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky –
BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM
– sokel 1
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou

m2

33,940

m2

58,214

m2

222,678

m2

23,310

m2

229,160

m2

229,160
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Minimum

Maximum

Presne

Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2mm –
vyrovnanie stien po olejovom nátere
Mazanina z betónu prostého (m³) tr.C 16/20 hr. nad 50 do 80mm –
vyspravenie podkladu pod nové dlažby,vrátane vysprávok ostatných
podláh penetráciou a nivelizáciou
Búranie priečok z tehál pálených,plných alebo dutých hr. do 150mm, 0,19600t
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo
liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m² - 2,20000t
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc
hr. do 10 mm, -0,02000t
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v
murive tehl. na maltu, -0,05700t
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2m²

m2

229,160

m3

2,205

m2

4,680

m3

2,205

m2

67,820

m2

16,830

ks

36,000

Vybúranie drevených rámov okien a výkladcov dvojitých alebo
zdvojených
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2m², -0,08800t

m2

8,560

m2

5,200

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2m², -0,06700t

m2

8,680

Vybúranie otvorov v murive tehl.plochy do 4m² hr. do 600mm, -1,87500t m3

9,623

Podchyt.nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v.3 m pri
hr.muriva do 450mm a dĺžky podch. do 3m
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2m², 0,06800t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

m

12,800

m2

11,980

t

31,499

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

440,986

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

31,499

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5m
Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

t

125,996

t

31,499

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25m
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým
splachovačom, -0,01933t
Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom
vysokopoložených
Nová WC misa komplet s nádržkou

t

35,823

súb.

4,000

ks

4,000

ks

4,000

Demontáž umývadiel alebo umývadielok, -0,01946t

súb.

6,000

Montáž umývadla z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na
konzoly
Umývadlo komplet

súb.

5,000

ks

5,000

Demontáž vane – 0.09510t

súb.

1,000

Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, 0,08800t
Montáž-vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000mm

súb.

2,000

súb.

4,000

Vanička sprchová akrylátová DA 25 100x100x4,5 cm

ks

4,000

Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma drezmi, alebo
okapovým drezom s rozmerom 1110x510, bez výtok. armatúr
Dvojdrez Novaservis 800x600x140 + sifón

súb.

1,000

ks

1,000

Sanita B+D+M – vnútorný vodovod a kanalizácia – demontáž, nové
rozvody, sifóny a batérie
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m

súb.

1,000

%

38,097

Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t

m2

65,000

Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 1500mm 4,
200m²
Armatúry, regulačné ventily, ostatné práce na UK

ks

26,000

súbor

1,000
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Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m

%

38,413

Demontáž drevených stien plných a presklených, -0,01695t

m2

20,300

Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š.1000 mm x v.
1000 mm
Plastové okno H/B 1000/1000 mm SALAMANDER jednokrídlové
otváravo-sklopné + Vn a Vo parapet
Montáž dverí plastových vchodových dvojdielnych v.2m x š. 1,45m

ks

1,000

ks

1,000

ks

1,000

Plastové dvere dvojdielne H/B 2000/1450 mm

ks

1,000

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do obložkovej rámovej
zárubne, jednokrídlové
Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 70x197 cm prefa

ks

10,000

ks

1,000

Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 80x197 cm prefa

ks

6,000

Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 90x197 cm prefa

ks

1,000

Dvere vnútorné hladké 100/110x197 cm prefa

ks

2,000

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do
170mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru
170mm
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad
350mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru nad
350 mm
Montáž vstavanej skrine, korpusu jednodverovej policovej

ks

5,000

ks

5,000

ks

4,000

ks

4,000

ks

2,000

Vstavaná skriňa – korpus jednodverový šatníkový

ks

2,000

Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojdverovej policovej

ks

3,000

Vstavaná skriňa – korpus dvojdverový poličkový

ks

3,000

Montáž plastových stien s dverami dvojkrídlovými

m

20,000

Plastové steny s dvojkrídlovými dverami – položka 7

ks

2,000

Montáž a dodávka výdajového okna

m2

2,880

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

%

61,870

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného

m2

63,880

Dlaždice protišmykové 200x200x5 mm

m2

65,158

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m

%

21,232

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s
podložkou, -0,00100t
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m

m2

20,110

%

0,404

Liata podlaha SIKAFLOOR

m2

179,424

Liata podlaha SIKAFLOOR pre schody

m2

19,809

Podlaha MASTERTOP 1324

m2

321,857

Brúsenie strojné syntetických podláh

m2

491,730

Reprofilácia spojovací mostík – syntetické podlahy 1 vrstva hr. 1mm

m2

491,730

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

%

129,780

Montáž obkladov vnútor.stien kladených do tmelu pravouhlých,
škár.hmot.Ceresit CE 33 veľ. 200x200mm
Obkladačky hrubočrepné hladké B 200x200x8 la

m2

62,000

m2

65,100

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

%

16,837

Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s
obrúsením dverí a zárubní

m2

69,600
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Oprava náterov stol.výr.olej.farby bielej dvojnás.2x tmelením,
žilkovaním,lazúr.a 1x s lakovaním
Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien

m2

63,800

m2

229,160

Nátery povrchov stien umývateľným epoxidovým náterom

m2

248,864

Maľby z maliarskych zmesí Primalex,Farmal,ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m
Svietidlá žiarivkové

m2

1361,633

ks

30,000

Elektroinštalačné práce

súbor

1,000

Demontáž svietidla – žiarovkové bytové stropné vstavané 2 zdroje

ks

30,000

D+M kamerového systému

súbor

1,000

Stavebné úpravy 2.NP

celok

1

Murivo nosné(m²)z tvárnic YTONG hr.450mm P2-350 PDK Lambda+,
na MVC a maltu YTONG (450x249x599)
Nosný preklad YTONG šírky 250mm,výšky 249mm, dĺžky 1300mm

m2

4,400

ks

6,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 1500mm

ks

1,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 1750mm

ks

4,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 2000mm

ks

4,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 2250mm

ks

4,000

Priečky z tvárnic YTONG hr.100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu
YTONG (100x249x599)
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150,
P3-550
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v
schodisku stien štuková
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného
štuková
Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky –
BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM
– sokel 1
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou

m2

26,740

m2

47,294

m2

156,868

m2

23,310

m2

226,240

m2

226,240

Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2mm –
vyrovnanie stien po olejovom nátere
Poter pieskocementový 400kg/m³ hladený dreveným hladidlom hr.nad
40 do 50mm,vrátane vysprávok podláh penetráciou a nivelizáciou
Búranie priečok z tehál pálených,plných alebo dutých hr. do 150mm, 0,19600t
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo
liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m² - 2,20000t
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc
hr. do 10 mm, -0,02000t
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v
murive tehl. na maltu, -0,05700t
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2m²

m2

226,240

m2

363,907

m2

4,680

m3

18,195

m2

29,860

m2

16,650

ks

40,000

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených

m2

8,560

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2m², -0,08800t

m2

5,200

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2m², -0,06700t

m2

3,080

Vybúranie otvorov v murive tehl.plochy do 4m² hr. do 600mm, -1,87500t m3

9,623

Podchyt.nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v.3 m pri
hr.muriva do 450mm a dĺžky podch. do 3m
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2m², 0,06800t-soklíky
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

m

11,800

m2

100,480

t

72,254

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

1016,806

Strana 5 z 22

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

72,254

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5m
Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

t

290,516

t

72,254

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25m
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým
splachovačom, -0,01933t
Montáž splachovacej nádržky keramickej so spodným napúšťaním

t

62,118

súb.

3,000

ks

4,000

Splachovacia nádržka nízka príp.vody L 520x144x473
obj.č.127.022.11.1 GEBERIT
Montáž záchodovej misy voľne stojacej so zvislým odpadom

ks

4,000

ks

4,000

Misa záchodová farebná 2 vnútorný zapustený odpad 615x370x395 1

ks

4,000

Demontáž umývadiel alebo umývadielok, -0,01946t

súb.

6,000

Montáž umývadla z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na
konzoly
Umývadlo komplet

súb.

5,000

ks

5,000

Demontáž vane – 0.09510t

súb.

1,000

Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín –
0,08800t
Montáž vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000mm

súb.

2,000

súb.

4,000

Vanička sprchová akrylátová DA 25 100x100x4,5cm

ks

4,000

Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi,alebo okapovým súb.
drezom s rozmerom 1110x510, bez výtok.armatúr
Dvojdrez Novaservis 800x600x140 + .sifón
ks

1,000

Sanita B+D+M-vnútorný vodovod a kanalizácia-demontáž,nové
rozvody, sifóny a batérie
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m

súb.

1,000

%

41,018

Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t

m2

67,500

Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P90 typ 20 1500mm 4,
200m²
Armatúry,regulačné ventily,ostatné práce na UK

ks

28,000

súb.

1,000

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 m do 24
m
Demontáž drevených stien plných a presklených,výkladcov -0,01695t

%

40,537

m2

30,620

Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v.
1000 mm
Plastové okno H/B 1000/1000 mm SALAMANDER jednokrídlové
otváravo-sklopné + Vn a Vo parapet
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do obložkovej rámovej
zárubne, jednokrídlové
Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 70x197 cm prefa

ks

1,000

ks

1,000

ks

6,000

ks

1,000

Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 80x197 cm prefa

ks

3,000

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do
170mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru
170mm
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad
350mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru nad
350 mm
Montáž vstavanej skrine, korpusu jednodverovej policovej

ks

3,000

ks

3,000

ks

2,000

ks

2,000

ks

2,000

Vstavaná skriňa – korpus jednodverový šatníkový

ks

2,000
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1,000

Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojdverovej policovej

ks

3,000

Vstavaná skriňa – korpus dvojdverový poličkový

ks

3,000

Montáž plastových stien s dverami , jedno a dvojkrídlovými

m

45,400

Plastové steny s jedno a dvojkrídlovými dverami a bez dvier – položka
7,12,13
Montáž a dodávka výdajového okna

m2

30,420

m2

2,880

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

%

71,069

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného
mrazuvzdorného veľ.150x150mm
Dlaždice protišmykové 200x200x5 mm

m2

41,470

m2

42,305

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

%

13,784

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s
podložkou, -0,00100t
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m

m2

508,670

%

10,214

Podlaha MASTERTOP 1324

m2

472,570

Liata podlaha SIKAFLOOR pre schody

m2

21,752

Liata podlaha SIKAFLOOR

m2

200,434

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

%

159,854

Montáž obkladov vnútor.stien kladených do tmelu pravouhlých,
škár.hmot.Ceresit CE 33 veľ. 200x200mm
Obkladačky hrubočrepné hladké

m2

82,800

m2

86,940

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

%

22,485

Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s
obrúsením, dverí a zárubní
Oprava náterov stol.výr.olej.farby bielej dvojnás.2x tmelením
žilkovaním,lazúr.a 1x s lakovaním
Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien

m2

42,000

m2

42,000

m2

226,240

Nátery povrchov stien umývateľným epoxidovým náterom

m2

248,864

Maľby z maliarskych zmesí Primalex,Farmal,ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m
Svietidlá žiarovkové – typ 211 16 01 – 100 W,stropné

m2

1329,633

ks

30,000

Elektroinštalačné práce

súbor

1,000

Demontáž svietidla – žiarovkové bytové stropné vstavané 2 zdroje

ks

30,000

D+M kamerového systému

súbor

1,000

Stavebné úpravy 3.NP

celok

1

Murivo nosné(m²)z tvárnic YTONG hr.450mm P2-350 PDK Lambda+,
na MVC a maltu YTONG (450x249x599)
Nosný preklad YTONG šírky 250mm,výšky 249mm, dĺžky 1300mm

m2

10,800

ks

2,000

Nosný preklad YTONG šírky 250mm, výšky 249mm, dĺžky 2250mm

ks

4,000

Priečky z tvárnic YTONG hr.100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu
YTONG (100x249x599)
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150,
P3-550
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v
schodisku stien štuková
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného
štuková
Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky –
BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM
– sokel 1
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou

m2

13,780

m2

45,370

m2

136,700

m2

7,830

m2

223,360

m2

223,360
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Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2mm –
vyrovnanie stien po olejovom nátere
Poter pieskovocementový 400kg/m³ hladený dreveným hladidlom
hr.nad 40 do 50mm,vrátane vysprávok podláh penetráciou a
nivelizáciou
Búranie priečok z tehál pálených,plných alebo dutých hr. do 150mm, 0,19600t
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo
liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m² - 2,20000t
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc
hr. do 10 mm, -0,02000t
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v
murive tehl. na maltu, -0,05700t
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2m²

m2

229,160

m2

363,766

m2

44,780

m3

18,189

m2

29,650

m2

5,940

ks

35,000

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených

m2

7,560

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2m², -0,08800t

m2

5,400

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2m², -0,06700t

m2

3,080

Vybúranie otvorov v murive tehl.plochy do 4m² hr. do 600mm, -1,87500t m3

4,464

Podchyt.nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v.3 m pri
hr.muriva do 450mm a dĺžky podch. do 3m
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2m², 0,06800t-soklíky
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

m

6,000

m2

139,600

t

72,200

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

929,320

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

72,200

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5m
Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné

t

265,520

t

72,200

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov
výšky do 25m
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým
splachovačom, -0,01933t
Montáž splachovacej nádržky keramickej so spodným napúšťaním

t

60,567

súb.

4,000

ks

4,000

Splachovacia nádržka nízka príp.vody L 520x144x473
obj.č.127.022.11.1 GEBERIT
Montáž záchodovej misy voľne stojacej so zvislým odpadom

ks

4,000

ks

4,000

Misa záchodová farebná 2 vnútorný zapustený odpad 615x370x395 1

ks

4,000

Demontáž umývadiel alebo umývadielok, -0,01946t

súb.

4,000

Montáž umývadla z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na
konzoly
Umývadlo komplet

súb.

5,000

ks

5,000

Demontáž vane – 0.09510t

súb.

1,000

Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín –
0,08800t
Montáž vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000mm

súb.

2,000

súb.

3,000

Vanička sprchová akrylátová DA 25 100x100x4,5cm

ks

3,000

Sanita B+D+M-vnútorný vodovod a kanalizácia-demontáž,nové
rozvody, sifóny a batérie
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m

súb.

1,000

%

35,231

Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t

m2

67,500

Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P90 typ 20 1500mm 4,
200m²
Armatúry,regulačné ventily,ostatné práce na UK

ks

27,000

súb.

1,000
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Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m

%

39,933

Demontáž drevených stien plných a presklených, -0,01695t

m2

23,660

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do obložkovej rámovej
zárubne, jednokrídlové
Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové 80x197 cm prefa

ks

3,000

ks

3,000

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do obložkovej rámovej
zárubne, dvojkrídlové
Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 cm prefa

ks

1,000

ks

1,000

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170
mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru
170mm
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad
350mm
Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk pre dvojkrídlové
dvere, hrúbka múru nad 350 mm
Montáž vstavanej skrine, korpusu jednodverovej policovej

ks

3,000

ks

3,000

ks

1,000

ks

1,000

ks

2,000

Vstavaná skriňa – korpus jednodverový šatníkový

ks

2,000

Montáž vstavanej skrine, korpusu dvojdverovej policovej

ks

2,000

Vstavaná skriňa – korpus dvojdverový poličkový

ks

2,000

Montáž plastových stien s dverami dvojkrídlovými

m

10,000

Plastové steny s dvojkrídlovými dverami – položka 7

ks

1,000

Montáž a dodávka výdajového okna

m2

2,880

Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

%

32,045

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného
mrazuvzdorného veľ. 150x150 mm
Dlaždice protišmykové 200x200x5 mm

m2

29,650

m2

30,243

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

%

9,967

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s
podložkou, -0,00100t
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m

m2

525,590

%

10,675

Liata podlaha SIKAFLOOR

m2

174,870

Liata podlaha SIKAFLOOR pre schody

m2

18,226

Podlaha MASTERTOP 1324

m2

324,440

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m

%

120,142

Montáž obkladov vnútor.stien kladených do tmelu pravouhlých,
škár.hmot.Ceresit CE 33 veľ. 200x200mm
Obkladačky hrubočrepné hladké B 200x200x8 la

m2

26,400

m2

27,720

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

%

7,251

Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s
obrúsením, dverí a zárubní
Oprava náterov stol.výr.olej.farby bielej dvojnás.2x tmelením,
žilkovaním,lazúr.a 1x s lakovaním
Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien

m2

58,260

m2

58,260

m2

223,360

Nátery povrchov stien umývateľným epoxidovým náterom

m2

223,360

Maľby z maliarskych zmesí Primalex,Farmal,ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m
Svietidlá žiarivkové,stropné

m2

1329,633

ks

30,000

Elektroinštalačné práce

súb.

1,000

Demontáž svietidla – žiarovkové bytové stropné vstavané 2 zdroje

ks

30,000
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Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pavilón B - stavebné úpravy 1.,2.a3.NP

Viď priložená technická správa, výkaz výmer, výkresová
dokumentácia

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Názov

Upresnenie

1.Dodávateľ sa zaväzuje na
svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo vykonať dielo a
všetky s tým súvisiace činnosti.
2.Dodávateľ vyhlasuje, že je
spoločnosťou, ktorej
predmetom podnikania je
stavebná činnosť a je
oprávnený uzavrieť túto zmluvu.
2a.Dodávateľ vyhlasuje , že je
spoločnosťou odborne
spôsobilou na vykonanie diela v
zmysle príslušných platných
všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2b.Dodávateľ vyhlasuje, že je
spoločnosťou odborne
spôsobilou na vykonanie diela v
zmysle technických noriem SR
a EÚ.
2c.Dodávateľ je povinný
dodržiavať: -príslušné platné
všeobecne záväzné právne
predpisy, technické normy SR, technické normy EÚ vzťahujúce
sa na vykonanie diela, ustanovenia z.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v platnom znení.
2d.Dodávateľ potvrdzuje a
zodpovedá za to, že dodávateľ
a ním nominovaní
subdodávatelia na plnenie časti
diela disponujú všetkými
licenciami, povoleniami a
živnostenskými oprávneniami
potrebnými pre vykonanie
všetkých prác a dodávok v
súlade s touto zmluvou.
2e.Ak bude dodávateľ
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
realizovať dielo prostredníctvom
subdodávateľov je povinný
písomne predložiť
objednávateľovi do troch dní
pred nástupom subdodávateľa
na výkon realizácie časti diela: identifikáciu subdodávateľa –
názov, sídlo, kontaktnú osobu,
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Pokračovanie: -identifikáciu a
opis časti realizácie diela, ktorú
bude subdodávateľ realizovať, doklad o oprávnení
subdodávateľa vykonávať danú
časť realizácie diela, -čestné
vyhlásenie subdodávateľa, že
spĺňa podmienky účasti podľa §
26 z.č. 25/2006 Z.z. o VO
2f.Upozorňujeme na doplnenie
ustanovenia § 26 ods. 1 písm.
c) zákona o verejnom
obstarávaní od 29.4.2015 o
podmienky účasti týkajúceho sa
osobného postavenia o
skutočnosť, že verejného
obstarávania sa môže zúčastniť
len ten, ktorý nie je v
reštrukturalizácii.
Pokračovanie: Táto skutočnosť
sa preukazuje potvrdením
príslušného súdu, nie starším
ako tri mesiace aj ako
aktualizačný údaj Zoznamu
podnikateľov, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie.
3.Dodávateľ sa zaväzuje, že
dielo bude realizovať a bude
zhotovené podľa: -špecifikácie a
opisu uvedeného v tejto zmluve,
-podľa projektovej
dokumentácie a výkazu výmer
(neoceneného) a inej
sprievodnej dokumentácie a
dokladov, rozhodnutí, ktoré mu
budú doručené v lehotách podľa
tejto zmluvy
Pokračovanie: najneskôr do
troch dní po uzavretí zmluvy, doručená projektová
dokumentácia, podrobný výkaz
výmer (neocenený) iná
sprievodná dokumentácia tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
4.Dodávateľ potvrdzuje, že sa
pred nadobudnutím účinnosti
tejto zmluvy sa riadne
oboznámil s projektovou
dokumentáciou, s podrobným
výkazom výmer a ďalšou
sprievodnou dokumentáciou.
5.Dodávateľ prehlasuje a
potvrdzuje, že cena za
realizáciu diela bola stanovená
s ohľadom na možné chybné
(nedostatočné) určenie
postupov a/alebo materiálov
a/alebo technológií
obsiahnutých v obsahu tejto
zmluvy.
6.Cena za dielo zahŕňa všetky
nevyhnutné náklady spojené s
realizáciou diela, náklady za
práce, dodanie tovarov a
poskytnutie služby spojené s
riadnym realizovaním diela v
rozsahu podľa zmluvy.

Strana 11 z 22

7.Dodávateľ berie na vedomie,
že: -podmienky a požiadavky na
realizáciu diela boli stanovené s
ohľadom na možné chybné
(nedostatočné) určenie
postupov a/alebo materiálov
a/alebo technológií
obsiahnutých v špecifikácii a v
podmienkach uvedených v
zmluve,
Pokračovanie: -že zo svojho
postavenia odborníka v danej
oblasti tieto skutočnosti sú mu
známe a cenu za predmet
plnenia-cenu za dielo stanovil
podľa technickej špecifikácie a
daných podmienok zmluvy.
8.Dodávateľ sa zaväzuje za
podmienok špecifikovaných v
zmluve, zhotoviť pre
objednávateľa dielo v rozsahu
podľa danej technickej a
funkčnej špecifikácie a podľa
podmienok určených v tejto
zmluve.
8a.Dodávateľ pred uzavretím
zmluvy zváži a odborne posúdil
všetky riziká spojené s
realizáciou diela, zobral do
úvahy rozsah potrebných
materiálov, prác a služieb
potrebných na dokončenie
diela.
8b.Dodávateľ vyhlasuje, že
cena diela bude zahŕňať: všetky náklady spojené s
dodaním nevyhnutných
materiálov, poskytnutím
nevyhnutných služieb a
nevyhnutných stavebných prác
na riadne splnenie a realizáciu
diela podľa požiadaviek a
technickej špecifikácie uvedenej
v tejto zmluve,
Pokračovanie: -všetky
materiály, transport, energie,
náklady na zariadenia a stroje,
údržba prístupových ciest,
náklady na odstránenie
odpadov, náklady na
pracovníkov a špecialistov, ako
aj ostatné náklady súvisiace s
realizáciou diela.
9.Dodávateľ sa zaväzuje, že
dielo bude zhotovené v súlade
so zmluvou, jej prílohami a
pokynmi objednávateľa.
10.Objednávateľ sa zaväzuje
uhradiť dodávateľovi cenu za
riadne dodané dielo, ktoré bude
spĺňať požiadavky podľa tejto
zmluvy a jej príloh, VZP a
obchodného zákonníka.
11.Realizácia diela bola
povolená na základe ohlásenia
stavby.
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12.Dodávateľ zabezpečí
realizáciu diela v rozsahu danej
špecifikácie v tejto zmluve,
podľa doručenej projektovej
dokumentácie a výkazu výmer a
v súlade s platnými právnymi
predpismi SR a s platnými
technickými a technologickými
normami.
13.Dodávateľ sa zaväzuje vo
vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť zhotoviť a
objednávateľovi odovzdať dielo
a objednávateľ sa zaväzuje
dielo prevziať a poskytnúť
dodávateľovi nevyhnutnú
súčinnosť v súlade so zmluvou.
14.Dielo bude realizované
podľa dokumentov súvisiacich s
ohlásením stavby a súvisiacich
dokumentov, vzťahujúcich sa k
oprávnenosti dielo realizovať,
podľa projektovej
dokumentácie, výkazu výmer a
prípadne ďalších podkladov
odovzdaných objednávateľom
dodávateľovi.
15.Dodávateľ sa zaväzuje
použiť na vykonanie diela len
také materiály a zariadenia,
ktoré majú platné certifikáty
kvality a spĺňajú podmienky
kladené na stavebné materiály
daného typu príslušnými
všeobecne záväznými
predpismi.
16.Dodávateľ sa zaväzuje, že
pri realizácii diela nepoužije: žiadne materiály, zariadenia,
technológie alebo technické
riešenia, ktoré by boli odlišné od
podkladov poskytnutých alebo
schválených objednávateľom,
Pokračovanie: -zmena
materiálov, technológie alebo
technických riešení a postupov
je možná len ak bude najskôr
písomne schválená stavebným
dozorom objednávateľa
zápisom v stavebnom denníku.
17.Dodávateľ je povinný
zdokumentovať na požiadanie
objednávateľa navrhované
materiály a výrobky a predložiť
v dostatočnom časovom
predstihu v zmysle
technologických postupov,
dodávky, materiálov na
odsúhlasenie.
18.Dodávateľ vyhlasuje, že mu
je známe technické riešenie
diela, že sa oboznámil s
požiadavkami objednávateľa,
preštudoval všetky zverejnené
podklady a má potrebné údaje
súvisiace s predmetom plnenia
zmluvy.
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19.Dodávateľ je oprávnený
použiť podklady pre realizáciu
diela (projektová dokumentácia,
výkaz výmer ,technická správa)
výhradne pre účely plnenia tejto
zmluvy.
20.Objednávateľ sa zaväzuje
poskytnúť dodávateľovi
najneskôr nasledujúci deň po
uzatvorení zmluvy projektovú
dokumentáciu, neocenený
výkaz výmer a technickú správu
v elektronickej podobe.
21.Dodávateľ najneskôr do
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
troch pracovných dní predloží
objednávateľovi ocenený výkaz
výmer a časový harmonogram
prác k schváleniu
objednávateľom v listinnej
forme ešte pred termínom
odovzdania staveniska.
22.Prevzatie staveniska : objednávateľ písomne vyzve
dodávateľa na prevzatie
staveniska a túto skutočnosť
zmluvné strany potvrdia
zápisnicou o odovzdaní a
prevzatí staveniska, podpísanou
zástupcami zmluvných strán a v
stavebnom denníku bude
vyhotovený zápis.
23.Termín realizácie diela je
najneskôr do 6 mesiacov odo
dňa prevzatia staveniska.
24.Odovzdanie a prevzatie diela
zmluvné strany potvrdia
písomne v protokole o
odovzdaní a prevzatí diela,
podpísanom zmluvnými
stranami.
25.Záručná doba zhotoveného
diela je 40 mesiacov, ktorá
začína plynúť prevzatím diela.
26.Dodávateľ zodpovedá za to,
že dielo bude mať po celú
záručnú dobu vlastnosti
dohodnuté v zmluve a bude ho
možné používať na účely
vyplývajúce zo zmluvy.
27.Zodpovednosť za vady je
určená touto zmluvou,
podmienkami OPET-u a VZP.
28.Dodávateľ začne s výkonom Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
stavebných prác najneskôr do
troch pracovných dní odo dňa
prevzatia staveniska.
29.Dodávateľ riadne vykoná a
odovzdá dielo objednávateľovi
najneskôr do 60 kalendárnych
dní odo dňa prevzatia
staveniska v rozsahu diela
podľa tejto zmluvy.
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30.Dodávateľ nie je oprávnený
na stavenisku, na zariadeniach
nachádzajúcich sa na
stavenisku a ani na oplotení
staveniska bez
predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa
umiestňovať akékoľvek reklamy
a/alebo iné pútače.
31.Dodávateľ je povinný
stavenisko označiť na vlastné
náklady a v súlade so
všeobecne záväznými právnymi
platnými predpismi.
32.Dodávateľ je povinný
zabezpečiť stavenisko tak, aby
počas výkonu prác a tiež v
období pracovného pokoja, na
stavbe nedošlo k poškodeniu
života, zdravia a majetku tretích
osôb.
Ďalšie práva a povinnosti
dodávateľa a objednávateľa v
priebehu realizácie diela.
33.Dodávateľ je povinný bez
zbytočného odkladu informovať
objednávateľa o vzniku
akejkoľvek skutočnosti, ktorá
bráni alebo sťažuje realizáciu
diela a ktorá by mohla mať
vplyv na termín časového
harmonogramu realizácie diela.
34.Ak hrozí, že dôjde zo strany Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
dodávateľa k omeškaniu prác v
termínoch určených v zmluve, je
dodávateľ povinný posilniť
výrobné a technické kapacity k
eliminácii časového sklzu, resp.
zahájiť viaczmenné práce, a to
všetko bez nároku na zvýšenie
ceny diela.
Cena diela, platobné podmienky
35.Cena plnenia zahrňuje
všetky náklady dodávateľa pri
vykonaní diela podľa
špecifikácie uvedenej v tejto
zmluve a podľa jej príloh a
zahŕňa:
Pokračovanie: -všetky
materiálové, dopravné a
vedľajšie materiálové náklady,
príslušenstvo, stroje, prístroje,
nástroje a stavebné pomocné
materiály, ktoré sú potrebné na
vykonanie prác, -náklady na
zabezpečenie ochrany a
bezpečnosti staveniska a
majetku objednávateľa na
príslušných objektoch
-náklady na zabezpečenie
BOZP pre zamestnancov
dodávateľa a pre zamestnancov
subdodávateľov, -náklady na
vyloženie, skladovanie
materiálov
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-všetky mzdové a vedľajšie
mzdové náklady
dodávateľa,náklady na
pracovníkov, dane, odvody,
náklady za nadčasy a iné
vedľajšie výdaje výlučne na
strane dodávateľa, -náklady na
všetky bezpečnostné a
ochranné opatrenia vzniknuté
od prevzatia staveniska do doby
prevzatia dokončeného diela
objednávateľom
Pokračovanie: -náklady spojené
s odvozom a likvidáciou
stavebnej sute, -náklady
spojené so zabezpečením
revízií a vyhotovením revíznych
správ, ak ich potreba vyplynie
pri realizácii diela, -náklady
spojené s poskytnutím záruky
na realizované dielo, v dôsledku
porušenia povinností
dodávateľom,
Pokračovanie: -náklady na
vypratanie staveniska a odvoz
stavebného odpadu a sute a
náklady spojené s uvedením
staveniska a jeho priľahlých
častí do riadneho pôvodného
stavu, -náklady na
zabezpečenie bezpečnosti a
ochrany staveniska, ako aj
ďalších priestorov objektu,
Pokračovanie: kde sa bude
dielo realizovať v rozsahu
nevyhnutnom jeho užívania, akékoľvek ďalšie vedľajšie
rozpočtové náklady a iné
náklady, ktoré vzniknú
dodávateľovi pri realizácii diela,
36.Dodávateľ potvrdzuje a
zaručuje, že dodávateľom
predložená cenová kalkuláciacena diela uvedená v zmluve a
následne doručená a potvrdená
podľa oceneného výkazu výmer
je úplná a záväzná.
37.V prípade vzniku potreby
činností, prác naviac
nevyhnutných na realizáciu
diela, ktoré dodávateľ v čase
uzatvorenia zmluvy z
akýchkoľvek dôvodov
nepredvídal: -nevzniká
dodávateľovi nárok požadovať
úhradu nákladov spojených s
ich realizáciou nevyhnutnou na
riadne plnenie diela,
Pokračovanie: na zmenu ceny
diela a na zmenu termínu na
ukončenie diela, -objednávateľ
môže uznať náklady na
vykonanie prác, ktoré neboli
zahrnuté v zmluve, ale sú
nevyhnutné na riadne plnenie
diela, ak sa ich potreba
objektívne preukáže a ak sa na
tom zmluvné strany dohodnú.
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38.Zmluvné strany sa dohodli,
že v prípade, ak sa niektoré
práce podľa výkazu výmer
nevykonajú alebo vykonajú v
menšom rozsahu, dodávateľ
tieto nevykonané práce nebude
objednávateľovi fakturovať.
39.Dodávateľ nie je bez
predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa,
oprávnený postúpiť akúkoľvek
pohľadávku voči
objednávateľovi na tretiu osobu
a tiež nie je oprávnený
jednostranne započítať
akúkoľvek svoju pohľadávku
voči pohľadávke objednávateľa.
40.Cenu za vykonanie diela
uhradí objednávateľ
dodávateľovi na základe
vystavenej jednorazovej faktúry,
bezhotovostným prevodom z
účtu objednávateľa na účet
dodávateľa. Objednávateľ
neposkytne zálohové platby a
nebude uhrádzať čiastkové
faktúry po realizácii jednotlivých
častí diela.
41.Dodávateľ je oprávnený
vystaviť faktúru (daňový doklad)
najskôr ku dňu podpísania
Protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela a musí byť
vyhotovená v súlade s
ustanovením § 71 z.č.222/2004
Z.z. o DPH v znení neskorších
predpisov a musí obsahovať aj
tieto náležitosti:
Pokračovanie: -číslo faktúry,
dátum vystavenia a splatnosti
faktúry, -číslo zmluvy, -predmet
fakturácie, -cenu za dielo bez
DPH, -sadzbu DPH v %,
Pokračovanie: -celkovú sumu
DPH, -cenu za dielo s DPH, pečiatka a podpis štatutárneho
zástupcu dodávateľa
42.Pokiaľ faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, prípadne po
obsahovej stránke nebude
úplná alebo bude obsahovať
nesprávne údaje, objednávateľ
si vyhradzuje právo takúto
faktúru vrátiť dodávateľovi na
prepracovanie. V prípade
vrátenia faktúry,
Pokračovanie: sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
43.Splatnosť faktúry je určená
touto zmluvou a podmienkami
OPET-u, Všeobecnými
obchodnými podmienkami a
začína plynúť od nasledujúceho
dňa po jej riadnom doručení
objednávateľovi
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44.Objednávateľ sa zaväzuje
uhradiť fakturovanú sumu na
účet zhotoviteľa v lehote
určenej v tejto zmluve a v OPET
-e, Všeobecných zmluvných
podmienkach a to od
nasledujúceho dňa odo dňa
doručenia faktúry
objednávateľovi.
Pokračovanie: Za deň úhrady
sa považuje dátum odpísania
uhradenej ceny za poskytnutú
prácu z účtu objednávateľa.
Zmluvné pokuty, dôvody
uplatnenia zmluvných pokút,
spôsob a forma a lehoty na ich
úhradu
45.Objednávateľ je oprávnený
uplatniť voči dodávateľovi
zmluvné pokuty z nasledovných
dôvodov a v uvedenej výške: ak bude dodávateľ v omeškaní
s vykonaním a odovzdaním
diela ako celku, je možné
uplatnenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,50 % z ceny diela a to
za každý aj začatý deň
omeškania,
Pokračovanie: -pokiaľ
dodávateľ poruší svoju zmluvnú
povinnosť a záväzok, pre ktorej
porušenie je objednávateľ
oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z
ceny diela v EUR s DPH,
Pokračovanie: -v prípade, ak
dodávateľ neodstráni v
dohodnutom termíne vady
a/alebo nedorobky diela
reklamované objednávateľom
počas plynutia záručnej doby
zaplatí dodávateľ
objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 500,- EUR s
DPH za každý aj začatý deň
omeškania,
Pokračovanie: -ak dodávateľ
nevykoná dielo podľa
podmienok uvedených v
zmluve, alebo preruší práce na
vykonaní diela, je objednávateľ
oprávnený požadovať od
dodávateľa uhradenie všetkých
nákladov a škôd, ktorú mu tak
preukázateľne vznikli a to v
plnej výške,
Pokračovanie: -ak dodávateľ
alebo jeho dodávateľ a/alebo
subdodávateľ bezdôvodne
preruší práce na vykonaní diela,
má objednávateľ právo uplatniť
si voči dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 500,-EUR a to
za každý jeden prípad
prerušenia
46.Zmluvnú pokutu uplatnenú
objednávateľom je povinný
dodávateľ uhradiť do 30 dní po
doručení písomnej výzvy na jej
úhradu.
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47.Zaplatením zmluvnej pokuty
/ zmluvných pokút sa dodávateľ
nezbavuje povinnosti vykonať
dielo.
48.Objednávateľ je oprávnený
nechať sa zastupovať
stavebným dozorom , ktorý
bude mať určený rozsah práv a
povinností presne vymedzený.
49.Dodávateľ sa zaväzuje určiť
do troch dní odo dňa uzavretia
zmluvy osobu stavbyvedúceho,
ktorý musí byť bezúhonný a
svojimi odbornými a
profesionálnymi znalosťami a
dĺžkou praxe bude zaručovať
riadne a včasné splnenie
povinností dodávateľa v
písomnej forme,
Pokračovanie: kde uvedie
identifikáciu osoby, jej
kontaktné údaje a doklad o
oprávnenosti vykonávať činnosť
stavbyvedúceho . V prípade
zmeny stavbyvedúceho
písomne upozorní
objednávateľa na túto zmenu
nahlási pred nástupom novej
osoby stavbyvedúceho.
50.Dodávateľ alebo jeho
zástupca a stavbyvedúci je
povinný zúčastniť sa na
kontrolných dňoch
organizovaných
objednávateľom.
51.Dodávateľ je povinný počas
platnosti a účinnosti zmluvy
pravidelne predkladať
objednávateľovi správy o
vykonaných aktivitách vo
formáte určenom
objednávateľom (stavebný
denník) a to minimálne každý
týždeň, najneskôr však v deň, v
ktorom boli ukončené aktivity
vyplývajúce z predmetu tejto
zmluvy.
Pokračovanie: V prípade
rozporu predkladanej správy so
skutkovým stavom realizácie
aktivít, alebo so zmluvou je
dodávateľ povinný v lehote
určenej objednávateľom tento
rozpor odôvodniť.
52.Dodávateľ nie je oprávnený
pri realizácii diela použiť
náhradné materiály a výrobky
oproti stanoveným v tejto
zmluve a v doručenej
projektovej dokumentácii, v
sprievodných dokumentoch bez
predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa.
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53.Dodávateľ v plnom rozsahu
zodpovedá za dodržiavanie
právnych predpisov
vzťahujúcich sa na BOZP a
ochranu ŽP svojich pracovníkov
a iných osôb vykonávajúcich
svoju činnosť pre dodávateľa a
pracovníkov subdodávateľa
dodávateľa.
54.Dodávateľ bude v prípade
nehody, pracovného úrazu
alebo inej podobnej udalosti
postupovať v súlade so
všeobecne záväznými právnymi
predpismi a je povinný okamžite
objednávateľa upovedomiť o:
Pokračovanie: -pracovných
úrazoch,škodách na objekte v
mieste realizácie diela, o
vzniknutých aj zneškodnených
požiaroch, o vzniknutých
škodách na ŽP a to aj
odstránených,o neoprávnených
zásahoch a úkonoch
uskutočnených na stavenisku
alebo inej podobnej udalosti,
Pokračovanie: ktorá má vplyv a
súvisí s riadnym plnením
realizácie diela
55.Penále a iné sankcie,
možnosti ich uplatnenia a
stanovenie výšky:
Pokračovanie: -uplatnenie
sankcií –penále za omeškanie s
plnením zmluvných podmienok
a uplatnenie zmluvných pokút
sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy a ustanoveniami OPETu, Všeobecnými zmluvnými
podmienkami a Obchodným
zákonníkom
Odstúpenie od zmluvy
56.Objednávateľ si vyhradzuje
právo neuzatvoriť zmluvu s
úspešným uchádzačom alebo
odstúpiť od uzavretej zmluvy v
prípade:
Pokračovanie: - ak proces
verejného obstarávania nebude
akceptovaný zo strany
poskytovateľa finančných
prostriedkov, alebo v prípade,
ak zdravotníckemu zariadeniu
ako verejnému obstarávateľovi
nebudú pridelené finančné
prostriedky na realizáciu
zákazky zo strany ich
poskytovateľa,
- ak dodávateľ nepredloží v
stanovenej lehote podľa bodu
22 tejto zmluvy ocenený výkaz
výmer a časový harmonogram
prác,
- ak dodávateľ nedodrží
odsúhlasený časový a vecný
harmonogram prác,
- ak sa dodávateľ nedostaví v
určený termín objednávateľom
na prevzatie staveniska,

Strana 20 z 22

-ak dodávateľ nezačne s
výkonom stavebných prác do
troch pracovných dní odo dňa
prevzatia staveniska.
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Technická správa

Technicka_Sprava.pdf

Pôdorys 1.NP

Podorys_1.jpg

Pôdorys 2.NP

Podorys_2.jpg

Pôdorys 3.NP

Podorys_3.jpg

Výpis stolárskych výrobkov 1.NP

Stolar_1.jpg

Výpis stolárskych výrobkov 2.NP

Stolar_2.jpg

Výpis stolárskych výrobkov 3.NP

Stolar_3.jpg

Fotodokumentácia

P1100533.JPG
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III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Sučany

Ulica a číslo:

Hradiská 20

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.3.2016 8:00:00 - 31.8.2016 8:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 119 800,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 143 760,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.2.2016 9:03:02
Objednávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SOAR, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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