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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Zákona é. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
zákona t. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Objednávatel'om : 
Právna forma: 

Adresa sídla: 
Korešpondenčná adresa: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie : 
l BAN: 
Osoby oprávnené: 
-rokovať vo veciach zmluvných: 
-rokovať vo veciach technických: 
- vykonávať technický dozor: 
- vykonávať autorský dozor: 

(ďalej len nobjednávater) 

Zhotovitel'om: 
Zapísaný: 
Adresa sídla: 
Korešpondenčná adresa: 
Zastúpený: 
IČO : 
DIČ: 
IČ pre DPH : 
Bankové spojenie: 

-rokovať vo veciach zmluvných: 
-rokovať vo veciach technických: 
- manažér stavby: 
- stavbyvedúci: 
(ďalej len .zhotovitei) 

v znení neskorších predpisov 

medzi 
zmluvnými stranami 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 
rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená 
zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-194/40-2001 zo dňa 
31 .01.2001 v znení neskorších dodatkov 
Vel'ký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 
Vel'ký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce 
Ing. Ervín Janšlk- riaditel' ústavu 
738298 
2021025259 
Štátna pokladnica 

Ing. Ladislav Jurček- zástupca riaditeľa pre ekonomické veci 
Ing. Arpád Cseri 
Ing. Arpád Cseri, Jozef Majtán 
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a 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 
v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 14448/N 
Štúrova 412, 952 01 Vráble 
Štúrova 412, 952 01 Vráble 
Zuzana Jandová - konatel'ka 
36557277 
2021780772 
SK2021780772 

Jozef Zuzu la 
Marian Lorinc 
Marian Lorinc 
Jozef Zuzula 

(ďalej spoločne ako .zmluvné strany") 



Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky "Komplexná 
obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka" podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu "Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou 
Santovka" (ďalej len "projekt"), Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu 
"Kvalita životného prostredia", prioritnej osi 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch, investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti , inteligentného riadenia 
energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania, špecifického ciel'a 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 
budov, kódu výzvy OPKZP-P04-SC431-2015-6. 

Čl. l. 
Predmet zmluvy 

1.1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatel'a na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
"-- dielo podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 

objednávatel'ovi. 
1.2. Objednávate!' sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
1.3. Predmetom tejto zmluvy je dielo - realizácia stavby: "Komplexná obnova administratívnej 

budovy s ubytovňou Santovka" (ďalej len .. dielo") v súlade s podkladmi objednávatel'a 
a ponukou zhotovitel'a podl'a projektvej dokumentácie v stupni realizačný projekt, ktorý 
vypracoval Ing. arch. Košnar Jaroslav. 

1.4. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré predložil 
objednávatel'ovi v rámci svojej ponuky v rámci verejnej súťaže . 

Čl. ll. 
Rozsah realizácie diela 

2.1. Dielo uvedené v čl. l. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu: 
2.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov 

a technických zariadení v rozsahu podl'a tejto zmluvy a v členení: 
SO 01 Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka 

2.1.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom 
v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov v troch vyhotoveniach. 

2.1.3. Vypracovanie harmonogramu výstavby - podrobný vecný a časový harmonogram 
realizácie prác. 

2.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby - dokumentácia skutočného 
realizovania stavby v rozsahu podl'a § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

2.2. Podkladmi objednávatel'a sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné 
podmienky, orientačný výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci 
súťažných podkladov verejnej súťaže. 

2.3. Zhotovitel' je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a 
technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich odsúhlasenia 
objednávateľom. 
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2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa 
zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami a prostredníctvom subdodávateľov podľa 
podmienok stanovených v tejto zmluve. 

Čl. 111. 
Kvalita diela 

3.1 Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne s 
jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne 
nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2 Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 
3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby v podrobnostiach realizačného projektu z 12/2015. 
3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer 

predloženého objednávatel'om a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotovitel'a, 
potrebných na zhotovenie diela. 

3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami. 
3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy. 
3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou 

zhotovitel'a v rámci verejnej súťaže. 
3.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie 
realizácie diela v rámci rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby 

3.4 Zhotovitel' sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávatel'ovi potrebné vlastnosti 
výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podl'a zákona č. 
264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Čl. IV. 
Cena diela 

4.1 . Cena za realizáciu diela v rozsahu podl'a čl. ll bod 2.1 je zmluvnými stranami dojednaná dohodou 
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 
cena maximálna. 

Cena za dielo celkom predstavuje: 
a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH 
b) rozpočtová rezerva 2,5% bez DPH 
c) DPH 20% zo základu a)+ b) 

261 260,30 EUR 
6 531 ,51 EUR 

53 558.36 EUR 

Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH 321 350,17 EUR 
slovom: trisodvadsaťjedentisíctristopädesiat + 17/100 EUR 
v členení podl'a prílohy č . 2 k tejto zmluve - "Rozpis zmluvnej ceny". 

4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, 
odsúhlasené objednávateľom , v súlade s čl. Vl. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané 
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s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, 
bude následne upravená zmluvná cena. 

4.3. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 2,5 % zo základných 
rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v 
stavebnom denníku, jeho prílohách a špecifikované v tzv. "Zmenovom liste k čerpaniu 
rozpočtovej rezervy", ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu 
rozpočtovej rezervy môžu podpisovať len osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných a 
technických, určené v tejto zmluve a sú pre zmluvné strany záväzné. 

4.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 
projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné 
na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok 
alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za diela dohodnutú v 
bode 4.1. písm. a) tohto článku, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi objednávatel'om a zhotovitel'om formou Zmenového listu k 
čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto zmluve. Naviac práce bude možné realizovať len do výšky 
rozpočtovej rezervy. 

4.5. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým 
\..... sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podl'a čl. ll. bodu 2.1., t.j . 

práce naviac: 
4.5.1. Zhotovitel' práce a dodávky (práce naviac) ocení podl'a jednotkových cien uplatnených v 
Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
4.5.2. Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy ocení zhotovitel' individuálnou kalkuláciou podl'a kalkulačného vzorca 
uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
4.5.3. Kalkulačný vzorec má nasledujúce zloženie: priamy materiál, mzdové náklady, stroje, 

ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk. 
4.5.4. K výpočtu podl'a kalkulačného vzorca zhotovíte!' v Prílohe č. 3 uvedie spôsob výpočtu a 

percento výrobnej réžie pre HSV a PSV+M, správnej réžie pre HSV a PSV+M, zisku pre 
HSV a PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zúčtovacie sadzby 
prác HSV pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové zúčtovacie sadzby prác PSV pre 
jednotlivé tarifné stupne. 

4.6. V prípade porušenia ustanovenia čl. ll bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je prípustná 
zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej 
dokumentácii a náklady s tým spojené znáša zhotovíte!'. (v tomto prípade sa neuplatní § 549 
Obchodného zákonníka). 

4.7. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy 
podľa bodu 4.1. b) tohto článku bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa zákona o 
verejnom obstarávaní a v súlade s touto zmluvou. 

4.8. V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako 
výška rozpočtovej rezervy podl'a Prílohy č. 2 tejto zmluvy, nevzniká zhotovitel'ovi žiadny právny 
nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy. 

4.9. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace 
s realizáciou diela, vrátane nákladov na: 
4.9.1. vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska 

zhotovitel'om počas výstavby, 
4.9.2. úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v čl. 

VIl. bode 7.1.5 tejto zmluvy. 
4.1 O. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 1 O % z celkovej ceny diela, resp. jeho ucelenej časti schopnej 

samostatného užívania objednávatel'om, až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych 
podmienok pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho ucelenej časti a do odstránenia všetkých 
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vád, nedorobkov a nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov (ďalej "kolaudačná rata"). 

Čl. v. 
Čas a miesto realizácie diela 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky 
pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávatel'ovi. Zhotovíte!' sa 
zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia: 
5.1.1. Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení 

v rozsahu podľa čl. ll. bodu 2.1 podbodu 2.1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v lehote do 210 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 

5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podl'a bodu 5.1.1 . nebude dodržaná z prevádzkových 
dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých 
klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na 
nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany 
záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotovitel' nie je v omeškaní. 

5.1.3. Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce podl'a čl. ll. bodu 2.1 podbodu 2.1 .2. v členení 
podl'a stavebných objektov je zhotovitel' povinný predložiť do 10 kalendárnych dní od 
dátumu odovzdania staveniska a dodržiavať ho počas celej realizácie diela. 

5.1.4. Harmonogram výstavby- podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác podľa čl. 
ll. bodu 2.1 podbodu 2.1.3. v členení podl'a stavebných objektov je zhotoviteľ povinný 
predložiť do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska a dodržiavať ho 
počas celej realizácie diela. 

5.1.5. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby - dokumentácia skutočného 
realizovania stavby podl'a čl. ll. bodu 2.1 podbodu 2.1.4. v rozsahu podl'a § 29 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rovnakom 
termíne ako v bode 5.1.1 . 

5.2. Zhotovitel' je povinný bez omeškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkol'vek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením 
harmonogramu alebo predÍženia lehoty plnenia. 

5.3. V prípade, že zhotovitel' bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho 
strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom 
písomne neinformuje objednávatel'a, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za 
podstatné porušenie zmluvy. 

5.4. V prípade, že zhotovitel' mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v 
termínoch, má objednávate!' právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení 
tejto zmluvy. 

5.5. V prípade omeškania zhotovitel'a s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže 
objednávate!' zhotovitel'ovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotovitel' neodovzdá dielo 
ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávate!' má 
právo odstúpiť od zmluvy. 

5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Školiace stredisko ZVJS Santovka, 
Kúpelná 3, 935 87 Santovka 

Čl. Vl. 
Platobné podmienky 

6.1. Zhotovitel' 1 x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce 
obdobie, ktoré ocení podl'a položiek uvedených v Prílohe č. 1, resp. pod l' a Prílohy č. 3 tejto 
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zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí technický dozor objednávatel'a, v prípade 
súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho 
objednávate!' zhotovitel'ovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných 
dní. 

6.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad -faktúru za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného 
súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve 
vyhotovenia faktúry objednávatel'ovi. 

6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podl'a zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávate ľ vráti 
faktúru zhotovitel'ovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť 
pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávatel'ovi. 

6.4. Objednávate!' uhradí zhotovitel'ovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 60 kalendárnych 
dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90% z fakturovanej sumy s DPH. 
Objednávate!' nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou 
pokladnicou. 

6.5. Objednávate!' z každej vystavenej faktúry zadrží 1 O % z fakturovanej sumy s DPH ako 
kolaudačnú ratu. Kolaudačná rata bude vyplatená zhotovitel'ovi po odstránení prípadných 
drobných vád a nedostatkov diela, resp. jeho samostatnej časti, uvedených v preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce a po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 

6.6. V prípade, ak objednávate!' zistí, že si zhotovíte!' neplní svoje finančné povinnosti voči 
subdodávatel'om, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky ktoré pre neho 
realizujú subdodávatelia, objednávate!' poskytne zhotovitel'ovi primeranú lehotu na vykonanie 
nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu 
čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotovitel'om. Zhotovíte!' je povinný v 
lehote poskytnutej objednávatel'om t. j. maximálne do 10 kalendárnych dní k uspokojeniu 
subdodávatel'ových nárokov písomne preukázať objednávatel'ovi, že vykonal úhradu za práce a 
dodávky, ktoré pre neho realizoval subdodávatel'. Počas doby zadržania platieb podl'a tohto bodu 
zmluvy nie je objednávate!' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči 
zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. 

Čl. VIl. 
Podmienky zhotovenia diela 

7.1. Odovzdanie staveniska: 
7.1.1. Objednávate!' odovzdá protokolárne zhotovitel'ovi stavenisko v rozsahu a v termínoch 

podl'a harmonogramu, po podpise zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. 
Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

7.1.2. Zhotovíte!' bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých 
nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotovíte!' zodpovedá za poškodenie 
vedení a inžinierskych sietí. 

7.1 .3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

7.1.4. Zhotovíte!' zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a 
jeho stráženie. 

7.1 .5. V prípade, že je to v možnostiach objednávatel'a, umožní zhotovitel'ovi napojenie na 
odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu 
spotrebovaných energii pri realizácii diela hradí zhotovíte!' ústavu Želiezovce na základe 
skutočne nameraných spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí zhotovíte!'. 
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7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a: 
7 .2. 1. Objednávate!' odovzdá zhotovitel'ovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch 

vyhotoveniach. 
7.2.2. Objednávate!' je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať 

technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne 
vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.3. Objednávate!' je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 
kontrole zistí , že zhotovitel' porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať. aby zhotovitel'' 
bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 
riadne. V prípade, že zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, 
nevyhovie týmto požiadavkám objednávatel'a považuje sa to za podstatné porušenie 
zmluvy. 

7.2.4. Rozsah kompetencií technického dozoru objednávatel'a je uvedený v Prílohe č. 5 
"Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
-UNIKA 2015". 

7.2.5. Objednávate!' zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah 
finančných prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom . 

'--- 7.3. Povinnosti zhotovitel'a: 
7 .3.1. Zhotovi tel' zodpovedá za to, že dielo pod l' a tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so 

záväzkami tejto zmluvy, podl'a overenej projektovej dokumentácie stavby, podl'a 
slovenských technických noriem, podl'a technickej dokumentácie stavebného výrobku 
alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technolog ická dokumentácia) a 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako 
riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávatel'om v súlade s príslušnými 
ustanoveniami§ 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o 
BOZP"). 

7.3.2. Zhotovitel' a objednávate!' ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a 
užívaním staveniska počas realizácie predmetu zmluvy, vrátane prípadného vzájomného 
spolupôsobenia v oblasti BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia 
kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotovitel' 
je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a 
dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej 
dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 
rozsahu. 

7.3.3. Zhotovitel' je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podl'a § 46d stavebného 
zákona a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním 
poverenou osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

7.3.4. Zhotovitel' je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávatel'om počas zhotovovania 
diela a týkajúce sa diela. 

7.3.5. Zhotovitel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 
sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 
súhlasí. 

7 .3.6. Zhotovitel' je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných porád v 
súlade s§ 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávatel'a 
alebo osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť 
subdodávatel'ov na týchto kontrolných poradách. 

7.3.7. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, 
je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom v 
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stavebnom denníku päť pracovných dní vopred. Ak zhotovitel' nesplní uvedenú 
povinnosť, je povinný umožniť objednávatel'ovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať 
náklady s tým spojené. V prípade, že objednávate!' nepríde na kontrolu, na ktorú bol 
riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole 
objednávatel'ovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného 
odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť zhotovitel'ovi 
náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokia!' 
sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne. 

7.3.8. Zhotovitel' v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol túto nevhodnosť zistit" . 

7.3.9. Ak zhotovitel' zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 
hotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatel'ovi zmenu diela. 

7.3.1 O. Zhotovitel' je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný 
dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie 
odpadov. Zhotovitel' je povinný odstraňovať všetky znečisten ia a poškodenia komunikácií 
(vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou 
počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotovitel'a 
technický dozor objednávatel'a zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný 
vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od 
zápisu v stavebnom denníku. 

7.3.11. Zhotovitel' v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce 
z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. 

7.3.12. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 
v priestore staveniska. Zhotovitel' zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. 
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotovitel'a alebo jeho 
subdodávatel'ov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

7.3.13. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podl'a tejto zmluvy a za 
vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotovitel' 
zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú 
dobu realizácie diela a zhotovitel' musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznám iť 
objednávateľovi. 

7.3.14. Zhotovitel' je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle 
platných predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude zástupca zhotovitel'a 
denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie 
stavebných pripravenosti, záznamy technického dozoru objednávatel'a a pod. Stavebný 
denník sa musí počas realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy 
prístupný oprávneným zástupcom objednávatel'a, zhotovitel'a, projektanta stavby a 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

7 .3.15. Zhotovitel' do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy prerokuje s objednávatel'om 
možnosti a podmienky zamestnávania z radov odsúdených. 

7 .3.16. Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy vlastnými kapacitami 
a prostredníctvom subdodávatel'ov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorou je 
"Čestné prehlásenie dodávatel'a o subdodávkach predmetu zmluvy". 

7 .3.17. V prípade preukázatel'ného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a 
technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt 
má na základe návrhu technického dozoru objednávatel'a, osoba oprávnená vo veciach 
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technických za objednávatel'a právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác 
vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázatel'ne sa takéto konanie 
považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotovitel' bol na takéto konanie 
písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými 
prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na 
predlženie času plnenia. 

7.3.18. Zhotovitel' je povinný prizvať objednávatel'a na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak 
zhotovíte!' nevyzve objednávatel'a na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté 
práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú 
prevedené riadne, prevziať do piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú 
predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí 
zápis v stavebnom denníku. 

7.3.19. Zhotovitel' je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 
mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom 
a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávatel'ovi za účelom objektívneho 
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.3.20. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení objednávateľom . Zhotovitel' je 
povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom , ktorý predchádza dňu , v ktorom 
nastane zmena subdodávatel'a, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny 
subdodávatel'a (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 
subdodávateľa) . Objednávate!' zašle písomné stanovisko k zmene subdodávatel'a 
(súhlas/nesúhlas) zhotovitel'ovi bezodkladne. 

7.3.21 . V prípade odsúhlasenia zmeny podl'a bodu 7.3.20. zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
aktualizované .čestné prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach" najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávatel'a. 

7.3.22. Zmenu subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného dodatku k tejto 
zmluve, ale oprávnenie na zmenu subdodávatel'a vzniká zhotovitel'ovi na základe 
aktualizovaného "čestného prehlásenia zhotovitel'a o subdodávkach", ktorého 
neoddeliteľnou súčasťou je súhlasné stanovisko objednávatel'a. Aktualizované .čestné 
prehlásenie zhotoviteľa o subdodávkach", vrátane súhlasného stanoviska objednávateľa 
budú tvoriť neoddelí teľnú súčasť zmluvy. 

Čl. VIli. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotovitel' odovzdaním diela objednávateľovi na 
základe "Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce". Ak všeobecne záväzné 
právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté 
vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu 
diela. 

8.2. Dielo je možné odovzdať a prevziať po častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné 
užívanie. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne 
doporučeným listom s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 1 O pracovných dní pred ich 
ukončením . 

8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia "Preberací protokol o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce" resp. jej časti podl'a bodu 8.2. tohto článku v zmysle vyhlášky 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa 
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vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 
vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu. 

8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotovitel' povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. 
V. bodu 5.1 .1. objednávateľovi predložiť: 
8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
8.4.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 
8.4.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach, 
8.4.4. revízne správy, 
8.4.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií, 
8.4.6. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v 
rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové 
časti .doc, resp .. xls a . pd~. 

8.4.7. návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku, 
8.4.8. doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávatel'ov, 
8.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom 

vysporiadaní ich pohl'adávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávatel'skými 
zmluvami, uzatvorenými medzi zhotovitel'om a subdodávatel'mi. 

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k 
odovzdaniu. 

8.5. Zhotovitel' je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávate!' dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podl'a projektovej dokumentácie do desať 
pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela. 

8.6. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 
8.6.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 
8.6.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t.j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 
8.6.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady pod l' a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch 

vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 
8.6.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích 

osôb. 
8.7. Ak pri preberaní diela objednávate!" zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotovitel'om s uvedením 
zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotovite ľ má povinnosť odovzdať dielo po 
odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotovitel' v 
omeškaní s plnením harmonogramu diela. 

8.8. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri 
preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do termínu 
zahájenia kolaudačného konania. 

Čl. IX. 
Sankcie 

9.1. Objednávate!' má právo uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške: 
9.1.1 . 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotovitel'a 

ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve, 
9.1.2. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotovitel' nezačne s 

odstraňovaním vád podľa čl. X., 
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9.1.3. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností 
podl'a tejto zmluvy. 

9.2. V prípade porušenia povinností zhotovitel'a podl'a čl. Vil bodov 7.3.11 a 7.3.12 tejto zmluvy má 
objednávate!' nárok na zmluvnú pokutu 20 EUR za každého pracovníka a každý prípad 
porušenia. 

9.3. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podl'a čl. VIl bod 7.3.13 tejto zmluvy, prípadne jeho 
určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 EUR za každý 
prípad porušenia. 

9.4. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podl'a čl. Vil bod 7.3.14. tejto zmluvy má 
objednávate!' nárok na zmluvnú pokutu 100 EUR za každý prípad porušenia. 

9.5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podl'a vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. 
zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo 
sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. 

9.6. Objednávate!' má právo na skrátenie zadržiavanej čiastky - kolaudačnej raty o sumu 
zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokuty. 

9.7. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,1 %z neuhradenej 
faktúrovanej čiastky v termíne splatnosti, pokial' faktúra spÍňa všetky náležitosti. 

Čl. x. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

1 0.1. Zhotovíte!' zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude 
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách. 

10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená podl'a 
zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 60 mesiacov, s 
výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, min. však 24 mesiacov. 
V tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotovitel' odovzdá 
objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho 
prevzatia týchto častí diela objednávatel'om a neplynie v čase, keby objednávate!' nemohol dielo 
užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel'. 

1 0.3. Zárukou preberá zhotovi tel' záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

10.4. Objednávate!' sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po 
jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom 
a zároveň listovou zásielkou. 

10.5. Zhotovíte!' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do troch pracovných dní od prijatia 
písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dÍžku dohodnú zmluvné 
strany písomne. 

10.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávate!' od zhotovitel'a požadovať primerané 
zníženie ceny diela. 

Čl. Xl. 
Zodpovednosť za škodu 

11 .1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11 .2. Zhotovitel' je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené 
z podnikatel'ského rizika pri realizácií predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti 
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a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

Čl. XII. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávate!'. 
12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotovitel'. Kúpna cena 

týchto vecí je súčasťou ceny podl'a čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovíte!' zostáva vlastníkom 
týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa tejto zmluvy, s 
výnimkou zariadení, uhradených objednávatel'om pred ich zabudovaním. 

12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotovitel' až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om. 

Čl. XIII. 
Kontrola 

\.... 13.1. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť podmienky 
pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ako kontrolovaný 
subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 
Zhotovitel' sa zaväzuje podrobiť sa výkonu kontroly aj povereným zamestnancom objednávatel'a. 

13.2. Zhotovitel' si je vedomý, že na právne vzťahy sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

13.3. Oprávnení zamestnanci vykonávajúci kontrolu, majú počas trvania realizácie schváleného 
projektu a po jeho ukončení prístup ku všetkým obchodným dokumentom poskytovatel'a 
súvisiacich s výdavkami na realizáciu projektu a plnením povinností podl'a tejto zmluvy. Lehoty 
povinností uchovávať dokumentáciu k projektu vyplývajú z metodickej dokumentácie príslušného 
operačného programu. 

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 
oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, na základe ktorých bol schválený národný projekt. Zhotovitel' sa zaväzuje príslušným 
oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 
osobami sú najmä: 
13.4.1. Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 
13.4.2. Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
13.4.3. Úrad vládneho auditu, 
13.4.4. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 
13.4.5. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
13.4.6. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
13.4.7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 13.4.1 až 13.4.6 v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ, 
13.4.8. kontrolné orgány objednávateľa 

13.5. V prípade potreby je objednávate!' oprávnený vyžiadať si od poskytovatel'a ďalšie doklady 
potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov. 
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Čl. XIV. 
Ďalšie zmluvné dojednania 

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti , ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa 
§ 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak. 

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela 
poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim 
subdodávateľom. 

14.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a 
pokyny objednávateľa , týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej 
a justičnej stráže. 

Čl. XV. 
Odstúpenie od zmluvy 

15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela. 

15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 
alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre 
nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle§ 346 Obchodného zákonníka. 

15.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy po doručení správy o neschválení zákazky v rámci 
administratívnej kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia. 

15.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. 

15.5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po 
zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu 
odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným 

\_.. dielom aj: 
15.5.1. 2 x projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby v písomnej 

forme a 2x v elektronickej forme, 
15.5.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 
15.5.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávatel'a k vykonaniu diela, 
15.5.4. atesty, osvedčenia , záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti 

diela. 
Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. 

15.6. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 
protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti : 
15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
15.6.2. súpis odovzdávaných dokladov, 
15.6.3. častí diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednávatel'ovi záruku a dÍžku jej trvania, 
15.6.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 
15.6.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a 

zostatok k úhrade. 
15.7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
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15.7.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy .zostáva vlastníctvom objednávatel'a, 
15.7.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotovitel'a na vyplatenie 

zadržiavanej kolaudačnej raty. 

Čl. XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

16.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 4: 
Príloha č. 1 - Rozpočet stavby -ocenený výkaz výmer, 
Príloha č. 2 - Rozpis zmluvnej ceny, 
Príloha č. 3 - Kalkulačný vzorec zhotoviteľa , 
Príloha č. 4- čestné prehlásenie zhotovitel'a o subdodávkach. 

16.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu 
robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri 
identifikačných údajoch zmluvných strán sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných 
protokolárnych záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán. 

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je 
zmena či doplnenie neplatné. 

16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou. 
16.6. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávatel'a a dve pre zhotovitel'a. 
16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
16.8. Táto zmluva nadobúda účinnosť po doručení správy o schválení zákazky v rámci administratívnej 

kontroly verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
vedenom U radom vlády SR. 

16.9. Zmluva je u objednávatel'a evidovaná pod číslom ÚVTOS-5-24/18-2016 a u zhotovitel'a pod 
číslom 0032016 

V Želiezovciach, ti 
Za objednávatel'a: 

v J 

V Želiezovciach, dňa 
Za ·. }) 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

Rozpočet stavby · ocenený výkaz výmer 



SÚHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 056 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviter: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

l 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

l Projektant 

Dátum a podpis: 

1 Objednávate!' 

20,00% 

20,0~ 

2 

z 

v 

Pečiatka 

EUR 

0,00 

261 260,30 

Spracovate!' 

Dátum a podpis: 

Zhotovíte!' 

VOLUIII O (JVU(JI:> , 
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KS: 
Dátum: 

I ČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

11.04.2016 

261 260,30 
0,00 

261 260, 30 

0,00 

52 252,06 

313512,36 

PeČiatka 

l 

rC\.IOLI\0 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 056 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Miesto: Dátum: 11.04.2016 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtov 

1 1 - Komplexná obnova 

2 2 - Vykurovanie 

3 3 - Elektoinštaláda 

4 4 - Zdravotechnika 

5 5 - Plynoinštaláda 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

261 260, 30 313 512, 36 

137 894, 53 165 473,44 

115 585,97 138 703,16 

4 605,63 5 526,76 

2 708,00 3 249,60 

466,1 7 559,40 

0,00 0,00 

261 260, 30 313 512, 36 



'--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 1 - 1 - Komplexná obnova 

JKSO: KS: 
Miesto: Dátum: 11.04.2016 

Objednávate!': IČO: 
Ústav na výkon t restu odňatia slobody Želiezovce IČO DPH: 

Zhotoviteľ; IČO: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. IČO DPH: 

Projektant: I ČO: 

IČO DPH: 

Spracovate!': IČO: 
IČO DPH: 

Poznámka: 

- - ·- -------··-------
Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 
20,00% 

20,00% 

z 
z 

0,00 

137 894,53 

·----- ----

137 894,53 
0,00 

137 894,53 

0,00 

27 578,91 

~l c_e_n_a_s_D_P_H ________ v ___ E_U_R _______ _ ___________ 165473,441 

Projektant 

Dátum a podpis: Pečiatka Dá tu~ _a p~_pi~:_ Pečiatka 

r Objednávate!' ---, 

.,P~_čjatka~ !Dátum a podpi~ : . Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 1 - 1 - Komplexná obnova 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovc1 Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

Kód- Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 

6- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

62 - VONKAJŠIE KZS a OMIETKY 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

97- SUT 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

712 - Izolácie striech 

713 - Izolácie tepelné 

723723 - Plynoišntalácia 

762 - Konštrukcie tesárske 

763 - Konštrukcie - drevostavby 

764 - Konštrukcie klampiarske 

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 

766-1 - PLASTOVÉ výplne vonkajšie 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 

771 - Podlahy z dlaždíc 

777 - Podlahy syntetické a iné 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

784 - Dokončovacie práce - malby 

M - Práce a dodávky M 

21-M- Elektromontáže 

OST - Ostatné 
OST - Ostatné 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 7 

11.04.2016 

Cena celkom [EUR] 

137 894, 53 

54 623,86 
151,47 

90,29 

829,97 

42 769,45 

8 958,05 

1 248,88 

575,77 

81 820,67 

173,22 

463,04 

17015,24 

220,00 

2 011,06 

10156,61 

18722,71 

562,39 

23 252,30 

1 691,80 

4 036,92 

1 306,42 

1 727,04 

481,91 

950,00 

950,00 

500,00 

500,00 

0,00 

137 894,53 



'--

ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 1 - 1 - Komplexná obnova 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovCI Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

l PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

1" K 130201001 
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore 

m3 2,880 
horn. tr.3 ručne 

2 K 5647621111 
Obsyp z vymýv. štku . 32-63mm po zhut.hr. 200 
mm 

---
m2 9,180 

-

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 
Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou 
výplňou hr. 20 cm ____ _ 

11.04.2016 

J.cena [EUR] 

32,128 

6,420 

Cena celkom 
[EUR] 

137 894,529 

54 623,861 

151 465 , 
92,529 

58,936 

90,285 

150,475 j _ ______ 9_o_,2_85_JI 

829,966 6 - Úpravy povrchov 1 podlahy 1 osadenie 
---- - - -- -- r- -- - -- - -- -- ----· -- -· 

4 K 610991111 Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov m2 146,7 42 1,256 184,308 
- 1--···· !--· - 1- . 

______ .:__ --
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových 

5 K 622451071 konštrukcií vonkajších maltou cementovou pre m2 10,615 1,460 15,498 

omietky (boky schodísk a spodky) 
Keprornac1a ptocn · spoclok+I>Oky stupnov 
schodiska (povrch. strojovo očistiť+prevlhčiť 

6 K 627471231R vysokotlak. vod. lúčom min. 230-250bar , m2 10,61 5 29,296 310,9n 

otlčenie a odstránenie uvoľnených častí 

----- schodiska ich oprava reorofil. maltou l -1--- -- - -- -· Vonkajšia omietka stien vápenná alebo 
7 K 622421121 vápennocementová hrubá zatretá (boky m2 10,615 6,255 66,397 

schodiska +spodok) - 1- ------------
8 K 622451071R 

Fasádna omietka -finálna povrchová úprava 
m2 10,61 5 23,814 252,786 

vonk. schodísk (boky schodiska+spodok ) ---

62 - VONKAJŠIE KZS a OMIETKY 
9 K 

10 K 

- -.--·----- - ---
622463257R Ochrana a čistenie fasády tlakovou vodou m2 

622463258
R Celopl~š~á pene~r~éia :asády-hlbkÔvou____ ~ 

_ _ _ _ _ _ penetrac1o~ na s1h~ ~a~~ _ . _ __ 

11 K 

12 M 

622463259R Oškrabanie starého_náteru na f~sád: ~cca~ O% _z m2 101 ,844 0,610 62,125 
celk. plochy)·odstraneme opadavajuc1ch ~ast1 ___ 1--- __ - l--- ___ ______ - ----------

58555383117001 Profil soklový hlin!~!!..vy_· _vr a_· ta_n~ d~p_ln_ko __ v __ +-m- ____ 150,231 1- ··-- _ ____!;!_56 1-- _ ___ _ ·-·-338!}2 1 

13 M 58555383117007 Okapová lišta LO so sieťkou m 150,231 1,038 155,940 
~-+--+------------+--~---------------------·-----+--~--

5538312100 Lišta rohová plast so sieťkou m 481,229 0,602 289,700 14 M 

15 M 
-------~-4---~-4-------~+----------

5538312101 Dilatačný profil m 105,3 18 6,675 702,998 
1---+--+------------+----_:__;____:__ _ ___ ------ ----+--+ ---..:...J.------ --;__--1-------· 

16 M 5538312100023 Nadokenný okapový profil so sieťkou m 63,397 1, 119 70,941 
1--+--t---------+-- --'-----'-- '-'------ -------1-- f-- --1-· ---------

17 M 5538312 100024 Podparapetný profil so sieťkou m 69,937 2,018 141, 133 
l---t-+--------+-::-:-.:..._..,...:...-,-.:...:...-7...".,--..,:;-:----------1--- ----- --·· - ------ -- ---------

18 M 
5491515200 

Okenný a dverový dilatačný profil štandard so m 196•823 0,524 103, 135 
l---+-,_ _ _______ -+s~i~eťk~o~u--,---~~-----------------1----+--------·~-----------~-----------------

19 K 625256122 
f--f---

20 K 62525611112 

KZS - extrud. polystyrén XPS hr. 120 mm bez 
povrchovej tenkovrstvej omietky- SOKEL 

m2 

KZS · extrud. polystyrén XPS hr. 30mm bez ~- --- -

m2 povrchovej tenkovrstvej omietky · ostenia 
extrud. XPS 

1---+-+----- --+K"-'z'-'=s;...:E:-=x.:..tru~d-=o-v-a--=nýpolystyren XPS hr. 30mrritíez ·--
21 K 625251040.3 m2 

povrch. omietky-sUpy 
KZS MINERALNA VLNA hr.l-60 rrim:-bez--- -·- 1-

90,205 

2,609 

70,298 
--

28,230 2 546,487 

1-- ------- ·-

19,821 51 ,71 3 

--- -·- ·- -·-- ·-- ·- ·-·-- __ .. -----
19,821 1 393,3 n 

·------- ---- - .. - --·----
351,155 34,290 12 041,10 5 22 K 625253087 m2 

'--_._ __ _.__ _ _ ___ _.cpoc...:_v_:rc:....h.c.ov-'e:.!..j _o_m_;_ietky -F~~~~ _ _ _ . _. _ __ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ ---- ------' 
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PČ Typ Kód Popis Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

MJ [EUR) --KZS MINERALNA VLNA hr.1ZO mm, bez 
Z3 K 6Z5Z53077 

povrchovej omietky- FASÁDA 
mZ 190,018 31,664 6 016,730 

24 K 6252511055 .. 
KZS MINERALNA VLNA hr.30mm bez 
povrch. omietky - ostenia MW 

mZ 69,750 Z3,934 1 669,397 

KZS MINERALNA VLNA hr.30mm bez 
zs K 6Z5Z511 045 . . povrch.omietky - spodky/stropy/čelá terás, mZ Z00,047 Z1,700 4 341,0ZO 

komíny_ na streche -- -- --
Z6 K 62Z453158R8 

KZS - zateplenie podstrešnýxh ríms- TI XPS 3cm 
mZ 1 19,8Z1 879,1~0 

, bez povrchovej omietky 
FASÁDA -vonkajšia omietka stien - finálna·- -- ~·~5~ l ·--- ---- ---~---

Z7 K 6Z2464223 .. povrchová úprava silik. omietka hr.2 mm , m2 925,624 8,174 7 566,051 

vrátane penetrácie podkladu --1-----
28 K 622467631Z 

SOKEL - finálna povrchová úprava, soklová 
m2 92,814 18,762 1 741,376 

omietka, vrátane penetrácie podkladu 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 958 046 ' 
29 K 91773Z111 

Osadenie chodník. obrub. z betónu prosteho tr. 
c 10/12, 5 

m 13,000 6,347 8Z,511 

30 M 5911914500 
Premac doplnky obrubník parkový 100x10x5 cm 

ks 14,300 1,000 18,600 farba sivá 
Montaz lešenia ľahkého pracovného radového s 

3_J K 941941031 podlahami šírky od O, 80 do 1,00 m a výšky do m2 867,900 1,380 1 197,70Z 
10m 

32 K 941941191 
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

mZ z 603,700 1,725 4 491 ,383 
použitia lešenia k cene -1031 

-
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

33 K 941941831 
a s podlahami, šírky 0,80-1,00 ma výšky do 10m 

mZ 867,900 0,759 658,736 

----- -
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

34 K 941955001 m2 70,000 2,305 161,350 
lešeňovej podlahy do 1,ZO m --- -

35 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž mZ 867,900 1,407 1 ZZ1,135 
. -------- -------!-- ·--- - ... --- --

36 K 944944803 
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete -

mZ 867,900 0,483 419,196 
demontáž -- -
Búranie muriva pr1ečok zo sklenených tvárnic, 

37 K 96Z081141 
hr. do 150 mm, -0,08200t 

m2 6,840 5,162 35,308 

Buranie dlažieb, bez podklad. lôzka z xylolit., 
--

38 K 96508171Z alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, mZ 104,014 1,680 174,744 

0,02000t 
Vyvesenie alebo zavesenie 

39 K 96806111333 dreveného/ kovov/ plast. okenného/dverného ks 8Z,OOO 0,616 50,512 

krídla --- ------· 
Vybúranie drevených / kovových/ plast. rámov 

40 K 96806Z24555 
okien/ dverí 

mZ 104,04Z 3,0Z6 314,831 

41 K 97805963105R 
ADHEZNY MOST l K (na plochu kde je jes tv obklad 

m2 23,000 5,306 122,038 
sokla) -------

97- SUT 1 248,881 --c---7 5,412 147,894 

- ------- ---
42 K 97908Z111 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
t 

hmôt do 10m -----
27,3Z 

71 5,363 146,555 

- --------1---

8 0,608 66,459 

1------- ---- - -· --

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
43 K 979011111 

podlažie nad alebo pod základným podlažím 
t 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
.. ·- --

44 K 979082121 
hmôt za každých ďalších 5 m 

t 1 

Kontajner na stavetinyÓdpad (beiny stávebriy -
---- --

Z7,32 

09,30 

45 K 979082121Rk odpad -dočasné umiestnenie 10m3 kontajnera t 3,000 35,000 105,000 

1--------- -- -- ---------
7 8,05Z 220,037 

o 0,280 153,031 

na stavenisku) 

46 K 979081111 
Odvoz sutiny a vybúräných hmôt na skládku do 1 

t 
km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
~-

47 K 979081121 
každý ďalší 1 km 

t 5 

27,32 

46,54 

7 15,000 409,905 
'----

48 K 979089012 
Poplatok za skladovanie : betón, tehly, dlaždice 

t 
"---

(17 01 ), ostatné -- - -- '-- --
27,32 

99 - Presun hmôt HSV 575,766 
Presun hmôt pre budovy JKSo 801 , -- --T :-r -· ---;1_- -; -~r 
803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu ~ ---~~·7__ -- -----~ .]_ 

-------- --~1 

575,76~ 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
[5ô' j __ K_ j'7-111.1100101 ~- ~~ ] Hy~oizolač~J~-~~ --· - -l ~2 r- 25~:i~ l 
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l PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

·60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

712 - Izolácie striech 

K 712300831 
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách 

m2 58,290 0,567 
plochých 10st. jednovrstvovej, ·0,00600t 
Dodávka+montaz povlak. krytiny striech 

K 71234155999 plochých do 10st. na celej ploche -lepenka m2 67,219 6,383 
(napr Hydrobit) 

__j_ -- -----1--
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

--
K 998712102 

objektoch výšky nad 6 do 12m 
t 0,032 l 29,174 
-- ------ -- - -·- --~·-

713 - Izolácie tepelné 
. -- . 

K 713111122 Montáž tepelnej izolácie pásmi Štropov - m2 584,159 2,397 

M 63141501800 Doska PUREN PIR hrúbky 200 mm m2 601,684 23,892 

K 713131121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stien m2 13,723 2,256 

M 63141500900 
Nobasil M hrúbky 160 mm, doska z minerálnej 

m2 13,997 9,740 
vlny 

K 7133008111 Odstránenie tepelnej izolácie plôch rovných, m2 360,632 2,675 

K 998713102 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

t 3,777 28,488 
výšky nad 6 m do 12m 

723723 - Plynoišntalácia 
Demontaz jestv. plynoist. potrubia na fasáde + 
D+M nového plynoinštal. potrubia, (príp. spätná 

K 723-723-1 
montáž jestv. potrubia, podl"a potreby sa určí na 

bm 44,000 5,000 

stavbe l) 

762 - Konštrukcie tesárske 

K 762341210 
Montáž debnenia a latovania striech rovných z 

dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m 

M 605101020000 Dosky a fošne neomietané - rezivo debnenie 

K 7623422100 Montáž latovania- kontralaty , drev. hranolov 

M 60515592000 Rezivo /aty/kontra/aty, drev. hranol 50150 

D+M konštrukcie podstrešnýxh ríms- OSB doska 
K 622453158R 

+lata 
Demontáž konstrukch z dosiek drevotriesk., 

K 7625268111 preglejkových,sololitových do ZO mm bez 
vankúšov, -0.03500t 

K 998762102 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 m 

763 · Konštrukcie - drevostavby 
SDK priečka s izoláciou (skladba: 

K 76311211444 sadrokarton+MW+OSB doska+MW+sadrokarton + 

KVK drev hranol100/150) 

K 7631221211 
SDK stena predsadená bez izolácie jednoduchá" 
kca UDa CD dosky 1x GKF"tl12,5 mm 

K 7631350100 SDK kazetový podhl"ad 

K 7631383133 
Podhl"ad sadrokarton. (protipožiarny) hr15mm, 

,upevnenie na závesoch!.. v:cít. '!l~ntáže folf~ -

M 6315206000 Parozábrana --
Presun hmôt predrevostav-by v objektoch vyŠky 

K 998763101 
do 12m --------· --- ·--· -

764 - Konštrukcie klampiarske 

-- --,-·---- --.--· 
m2 2,820 3,186 

-
m3 0,099 230,000 

m2 387,018 0,623 

m3 5,960 200,000 
--'--------- -----

m2 5,196 12,978 

-- -
m2 360,632 0,948 

t 3,332 41,081 

m2 

. -----
m2 

m2 

m2 
1-

m2 

t 

... 

.. . 

360,632 

7,588 

1,265 

35,122 

r--r-
Demontáž krytiny hladkéj strešnej z tabúľ 2000 

· -,---· -- -----
74 K 764311822 

x 1000 mm, so sklonom do 30st., ·0,00732t 
m2 380,250 0,955 

Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké 
22,347 75 K 76431120101 

strešné o sklone do 30st. 
m2 387,018 

--- -- --· . ··--- ----- ---- -
76 K 7643128222 

Demontáž krytiny · pôv. krytina z vlnit. 
m2 62,520 1,322 

laminátu 

D+M Strešná polykarbonátová dÔska (näpľ:" -
··--1--------- 1-·--·-

77 K 76431125101 m2 62,520 20,091 
.. OPAL) -- - - ·--· ---~·-· 

78 K 7643328600 
Demontáž lemovania l oplechovania komínov . 

11 ,400 0,826 
vrátane kryc. plechu do 30st. 

m 

79 K 7643312600 
Lemovanie /oplechovanie komínov z 

11,400 24,306 
pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s 

m 
---- 1-- -- -- - --· 1-·-

80 K 7644218300 Demontáž oplechovania ríms m 61 ,140 0,713 -------- ---- - - - - --- - --
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33,050 

429,059 

0,934 

17 015 243 
' 1 400,229 

14 375,434 

30,959 

136,331 

964,691 

107,599 

220 000 
' 

220,000 

2 011 Oé2 
' 
8,985 

22,770 

241,112 

1 192,000 

67,434 
. 

341,879 

136,882 

10 156,6!3 

278,127 

393,521 

1 139,581 

7 622,679 

456,199 

266,506 

18 722 710 
' 

363,13~ 
8 648,691 

--
82,651 

-
1 256,089 

9,416 

277,088 

43,593 



- .. --
PČ Typ Kód Popis Množstvo J.cena [EUR] 

Cena celkom 
MJ [EUR] 

81 K 7644212400 
Oplechovanie ríms v z pozinkov. Pz plechu 
(oplech.balkon.nosa) m 61,140 10,371 634,083 

82 K 764410850 
Demontáž oplechovania parapetov li od 1()() do 

m 67,900 0,955 64,84S 
330 mm, ·0,00135t (VŠETKY VYPLNE) -
Oplechovanie (PZ poplast) parapetov vrátane 

83 K 764410260 
rohov , vrátane silikonovanfa (VŠETKY VYPLNE) m 67,900 14,346 974,093 

. --
Demontáž oplechovania múrov a nadmurovfek li 84 K 764430840 
od 330 do SOO mm, ·0,00230t m 19,09S 0,948 18,102 

85 K 76473111n 
Oplechovanie múrov z poplast. plechu do li SOO 
mm m 19,09S 19,953 381,003 

86 K 764352810 
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových 

m 107,535 0,713 76,6n 
so sklonom do 30st. 
Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., 

.. ----- - --------- ··- -
87 K 764351836 

0,00009t ks ~--~6,0~~ 0,518 65,268 

Zľaby z popi. PZ plechu podod-kv apové -
,..---·-- -- - -· 

88 K 764352205 
polkruhové rš 400 mm m 107,535 29,139 3 133,462 

89 K 764358203 Hák pre žľaby ks 126,000 7,602 957,852 

90 K 764359820 
Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so 

ks 8,000 2,050 16,400 
sklonom žľabu do 30st., ·0,00320t 

91 K 764359213 Kotlík popl.pre rúry ks 8,000 19,246 1S3,968 

9~ K 764454802 
Demontáž odpadových nír kruhových, s 

32,000 0 ,713 22,816 
priemerom 120 mm, ·0,00285t 

m 

93 K 764454205 Odpadové níry z popi. Pz plechu kruhové m 32,000 21 ,761 696,3S2 

' 94 K 7644538444 
Demontáž odpadového kolena horného , dolnýc, 

ks 24,000 1,322 31 ,728 
výtokových 120 a 150 mm, -0,00290t 

95 K 764456214 
Montáž odpadového kolena horné/dolné 

ks 16,000 3,662 58,592 
kruhové 

96 M 5534441003 
Koleno odpadové z pap/. Pz plechu hrúbky 0,6 

ks 16,000 6,000 96,000 
mm, horné/dolné 

---·- -----· ---
97 K 7647521422 Montáž odpadného výtokového kolena poplast. ks 8,000 3,662 29,296 

Koleno výtokové poplast. 
----1--

40,000 98 M 553501610000 ks 8,000 5,000 
Montáž obímky pre odpadov(; rÚru ···--·--- --- --·~- -· - -- ------- - --- ----

36~456 99 K 764456234 ks l 24,000 1,519 
------ ---- - - ------- --- - ----r---·-

100 M 5534442053 Obimka k odpadovej rúre ks 24,000 2,500 60,000 --Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
' 101 K 998764102 

objektoch výšky nad 6 do 12m 
t 9, 480 52,221 495,055 

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 562,390 
L..j1_0_2 I......_K_IL..7_65_9_01_3_01_1 __ ....JI_Pr_e_kryt.::__ie_s_t_re_ch...::y_f_ól_io_u...:..po_ l_·st_n_ou ______ __jl~_m_2 ..LI __ 3_80,250j 1,4791 S62,390 j 

766-1 - PLASTOVÉ výplne vonkajšie 23 252,299 
Príprava podkladu, pr-ed--.na.,.· s·-:-t-re7k- pod--,-o-m"'"'i-et"'"k-y--.---.---- -·----,-- -----· --,...--·------_:....--, 

103 K 612465111 vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne m2 107,524 5,024 
hr.2 mm 

104 K 612465131 
Vnútorná omietka stien , 
vápennocementová,miešanie a nanášanie m2 107,524 5,251 

540,201 

564,609 

r--+--t------- +s;.ct_ro-'-j..,.ne':..!,_h_r_.1_c'-m_,_(vys....!..:.."-r...:á---'--'vky!..!) _________ _, ___ f--- - - --·-- -·---·-------·- -· ----~ 
Montáž plastových výplní bm 330,460 7,542 2 492,3~9 105 K 76763110101R 

t--t--+-------+:,,.......,-~-;-;:-;~-;-;-..,....:.~ . --r---- ---- - ---.---- .. - - ---·-----.. -
Plastové OKNO (farba biela, izol sklo 

106 M 611410010000R 4+16+4+16+4, fix/0105, Ug•0,6 W/m2.K) • mZ 76,355 107,660 8 220,379 

l-1-0-7+-M-1!-6-1-14_1_00_1_0000 _ _ R_O _ _,!_~-~-~~-:-:-~-~E-~~~;::;-~-~A ~arb~ biel: -- !-~m22 ·_· -- .5206-~,455207_1 __ ------ _-_-2:12,.~05-·o-1 !---- ------ 10 332129,, 495278 

108 M 611410010000R1 izol sklo, 4+16+4+16+4, BEZPEČNT.presklenie! , , . 

l--t---I-------+U::..,gL=..::0!.:,6:....:W~Im.:.::2::..:·.:.:KL) ...:·d:..=od..::a::.:·v~k=-a __ _ -r-- __j 
'-1_09_,__M__._6_1_1_4_100_ 1000 _ _ 5R _ __._Parapetyvnútorné D+M ----·- ____ -~- ___ _ 58!000 1____ _ _ 13,66!_ __ ---~QBJ 

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 691,803 
----,------ --- -----·-

110 K 767141800 
De montáž konštrukcií pre beztmelové zasklenie 

m2 21,743 4,139 89,994 
konštrukde vrátane zasklenia, ·0,02000t 

111 K 767141901 Výmena skla (izol3sklo) m2 8,020 7,720 61,914 

112 K 767581801 Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t m2 55,527 5,023 278,9.12 
'----- ---------

Demontáž podhlado•/ roštov --o,oo2oot -·· 
- -·-----f------- -- --

113 K 767582800 m2 S5,527 0 ,983 54,583 

Demontaz ostatných doplnkov stavieb s --1---·--·-f--·------- - ----·· 
114 K 767996801 hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukc ií do kg 500,000 1,121 560,SOO 

- - ·· 50 kg, ·0,00100t -- ·----- ---···---- ---· ---------
11S K 767995104 

Montáž ostatných atypických kovoVých-
kg 500,000 1,263 631 ,500 

stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg 
-~--- - - - ------· -· 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

I-
1
_
1
_
6
.,-IK--,Ir

7
-
67

_
8
_
5
_
7
_
8
R---- ,.,,D::-+-:M.,----ve"""'t-ra-c....,íc....,h- m---,ri-ez"""·o""'"k-s...,k-:la- p...,.k-a-m-i -, -v-rá,...t-an- e-----.!,-ks--,-l -~~-

7
,zool 

' l demontáže pôvodných 
000

1 Jl 

117 

118 

119 

1ZO 

1Z1 

1ZZ 

124 

1Z5 

126 

1Z7 

128 

1Z9 

130 

K 

K 

M 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

771 - Podlahy z dlaždíc 
771415016 Montáž soklíkov ,výška 100·150 mm 

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, 

77157111Z protisklz. alebo reliéfovaných • vonk. dlažba 
(vrátane lepidla) 

5976498050 
Dlaždice keramické vonkajšie mrazuvzdorné 
protišmykové 
Montáž podláh z dlaždíc keramických. Príplatok 

771579792 
k cene za podlahy v obmedzenom priestore 

771589795 Príplatok k cene za škárovanie 

998771 102 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky nad 6 do 1Z m 

777 - Podlahy syntetické a iné 
Opravy+vysprávky podláh stierkovou vrstvou 
hr. do 12 mm vrátane vyhladenia 

783 - Dokončovacie práce - nátery 

783201811 
Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním 

783904811 
Ostatné práce odmastenie chemickými 
odhrdzavenie kovových konštrukcií 

7832ZZ100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 

7832Z6100 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby 
šedej na vzduchu schnúce základný 

78378ZZ03 
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

m 59,100 

mZ 104,014 

m2 124, 167 

mZ 11Z,879 

m2 112,879 

l t 6,933 

mZ 62,938 

m2 62,938 

mZ 62,938 

mZ 6Z,938 

mZ 48Z,446 
impregnácia 

-----·--· --- -----'---'-··-···----

784 - Dokončovacie práce - malby 
Malby z maliarskych zmešítekutých ______ r 

K 78445ZZ71 jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m, vrátane m2 

prípravy podkladu· penetrácie 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

K 21-M-1 
Demontáž zvislých zvodov bleskozvodu ·ODHAD komp 

491~~41 r---

1,000 

Z,399 

11,578 

-
16,738 

Z,700 

1,800 

15,088 

12,560 

0,766 

0,477 

3,730 

1,970 

2,674 

--

150,000 

Cena celkom 
[EUR] 

. 

--

14,400 

4 036,922 
141 ,781 

1 Z04,Z74 

2 078,307 

304,773 

203, 18Z 

104,605 

1 306,416_ 

1 306,416 

1 727 040 
' 

48,21 1 

30,021 

234,759 

1Z3,988 

1 Z90,061 

481 ,906 

481 ,9061 

950,000 
950,000 

150,000 
l !l, 1 komplet l - - ·-1--------1----
D+M zvislých zvodov bleskozvodu -ODHAD Ili, 1 

131 K 21·M·1·2 

OST - Ostatné 
OST - Ostatné 

komplet 
ko mp 

1,000 
l 
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Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

2 - 2 - Vykurovanie 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotovi tel': 
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovate!": 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

20,0001 

20,0001 
z 
z 

v EUR 

Pečiatka 

0,00 

115 585,97 

Spracovate l' 

Dátum a podpis: ___ _ 

KS: 
Dát um: 

1~0: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 

1~0 DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

11 .04.2016 

115 585,97 
0,00 

115 585,97 

0,00 

23117,19 

138 703,161 

Pečiatka 

l Objednávate!' l ! Zhotoviteľ --- - , [ 

l Dátum a podpi~: -· Peči e 

St rana 1 z 3 

Peč iatka 

o. 
72 
l 

J4 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 2 - 2 - Vykurovanie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovc1 Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

Kód· Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

731 - D+M Viessmann 

731-2- D+M Reflex 

731-3 - D+M rozvody 

731-4 - D+M Armatúry 

731-5 - Skúšky zariadenia 

731 -6 - Vetranie 

2) Ostatné náklady 

:Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

11.04.2016 

Cena celkom [EUR) 

115 585,97 

115 585,97 

81 002,11 

1 268,24 

7 305,76 

8 000,00 

938,37 

17 071 ,50 

0,00 

115585,97 



ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 2 - 2 - Vykurovanie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovc1 Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

731 - D+M Viessmann 

t K 731·1-1 Vltocal200·S AWB 201.613 'UIIOI' 
4,000 

2 K 731,1·2 Rýchlomontážna sada ks 1,000 -·-------r---.- ---
3 K 731-1·3 Rýchlomontážna sada ks 2,000 

4- K 731-1·4 Hydraulická výhybka m• 8m3th ------ ks 1,000 

5 K 731-1·5 Rozderovač tepelného výkonu ks 1,000 

6 K 731+6 VIESSMANN Vitodens 200-W 26kW ks 1,000 

7 K 731·1·7 VIESSMANN AZ 60/100 )"VOlil' 
1,000 

8 K 731·1·8 Vitosol 200·F 2,3m2 •nUIIOI' 
1,000 

9 K 731-1·9 Vltocell100·B typ CVB SOO litrov ks 1,000 

731-2 - D+M Reflex 

N 20016 

STORATHERM HF500 

731-3- D+M rozvody 

12 K 731·3·1 
Rozvody z rúr oceľových závitových STN 42 5710 komp 

1,000 
11 353 l 

11.04.2016 

J.cena [EUR] 

12 087,889 

3 261,920 ---
2 566,440 1 

-- ·--
648,023 

3 535,960 

6 885,993 

908,845 

8 954,474 

3 322,460 

553,005 

715,232 

3 552,500 

Cena celkom 
[EUR] 

-

115 585,973 

-

115 585,973 

81 002,111 
48 351,556 

3 261,920 
-· 

5 132,880 
·- · 

648,023 

3 535,960 

6 885,993 

908,845 

8 954,474 

3 322,460 

1 268,237 
553,005 

715,232 

7 305,760 

3 552,500 

13 K 731-3·2 Rozvody z rúr medených "VIlO!' 1,000 3 753,260 3 753,260 
------------ ·-- --·-- ---

731-4- D+M Armatúry 
14 K 731·4·1 Guľový kohút závitový 

15 K 731-4-2 Filter do potrubia závitový 

16 K 731-4-3 Spätná klapka závitová 

17 K 731-4·4 OVENTROP QV 

18 K 731·4·5 OVENTROP UNI - ----

731-5 - Skúšky zariadenia 
j 19 j K j731·5·1 jskúšky zariadenia podľa STN EN 14 336 

731-6 - Vetranie 

------J"UIIIfJ 
1,000 

J"VIIII' 
1,000 ----I"V"'I' 1,000 -- jKolnp -----
1,000 

f---1.. r-----·- 1--· 
ks 1,000 

--~ -'--· 

1,000, 

- 1 000,000 

3 000,000 

1 000,000 

2 500,000 

500,000 
--'-- ---

938,365 1 

j 20 j K j731-6·1 jvORTICE __ vo_R_T_H_RW_ 2o_· M_ O_N_o _____ ....._k_s _._ __ 19M ___ 8_98_,5~ 
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8 000,000 
1 000,000 

3 000,000 

1 000,000 

2 500,000 
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KRYC( LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 2 - 2 - Vykurovanie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviteľ: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

20,00% 
20,00% 

z 
z 

!cena s DPH v EUR 

Projektant 

o~~~e~-------f~_!at_~ 

! Objednávateľ l 

0,00 
115 585,97 

KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

11.04.2016 

11 5 585,97 
0,00 

115 585,97 

0,00 
23117,19 

____ ___ 1_3_8 70~ 

--- . ---·- - ·--
Spracovate!' 

Pečiatka 

[ztíótovitef ----- ~ () ;:---· r 
) . 

2 

4 

J 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 2 - 2 - Vykurovanie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovCI Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

Kód- Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

731 - D+M Viessmann 

731-2 - D+M Reflex 

731-3 - D+M rozvody 

731-4 - D+M Armatúry 

731-5 - Skúšky zariadenia 

731-6 - Vetranie 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

11 .04.2016 

Cena celkom [EUR] 

115 585,97 

115 585,97 

81002,11 

1 268,24 

7 305,76 

8 000,00 

938,37 

17 071,50 

0,00 

115 585,97 



ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 2 - 2 - Vykurovanie 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovct Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

PSV - PSV 

731 - D+M Viessmann 
t K 731-1·1 Vitocal 200-S AWB 201.613 [ 1\UIII~ 

4,000 

i K 731,1·2 Rýchlomontážna sada ks 1,000 

3 K 731·1-3 Rýchlomontážna sada ks 2,000 

" 4 K 731-1-4 Hydraulická výhybka m=8m3/ h ks 1,000 

5 K 731·1·5 Rozdeľovač tepelného výkonu ks 1,000 

6 K 731·1-6 VIESSMANN Vitodens 200-W 26kW ks 1,000 

7 K 731-1 ·7 VIESSMANN AZ 60/100 [I<UIITJJ 
1,000 

8 K 731·1·8 Vitosol 200·F 2,3m2 
1\UIIIjJ 

1,000 

9 K 731-1·9 Vitocell 1 OO·B typ CVB 500 litrov ks 1,000 

731-2 - D+M Reflex 
731·2·1 N 200/6 

STORATHERM HF500 

731-3 - D+M rozvody 
Rozvody z rúr oceľových iávitovych STN 42 5710 - -

12 K 731 -3-1 
kamp 

1,000 
11 353 l 

13 K 731-3-2 Rozvody z rúr medených 
[ 1\UIII~ 

1,000 

731-4 - D+M Armatúry 
14 K 731·4·1 Guľový kohút závitový J I<UIII~ 

1,000 

15 K 731+2 Filter do potrubia závitový J I\UIII~ 1,000 

16 K 731-4-3 Spätná klapka závitová 
1\UITI~ 

1,000 

17 K 731-4-4 OVENTROPQV 
I<UIII~ 

1,000 

18 K 731-4-5 OVENTROP UNI ks 1,000 

11.04.2016 

J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

-- ·--·-

12 087,889 

3 261,920 

2 566,440 

648,023 

3 535,960 

6 885,993 

908,845 

8 954,474 

3 322,460 

553,005 

715,232 

115 585,973 

115 585,973 
81 002 111 

' 
48 351,556 

3 261,920 

5 132,880 

648,023 

3 535,960 

6 885,993 

908,845 

8 954,474 

3 322,460 

7 305,760 
·---- - - -----, 

3 552,500 3 552,500 

3 753,260 3 753,260 
--------------~~ 

8 000 000 , 
1 000,000 1 000,000 

3 000,000 3 000,000 

1 000,000 1 000,000 

2 500,000 2 500,000 
-

500,000 500,000 

938,365 
! 19 1 K 1731-5-1 !skúšky zariadenia podľa STN EN 14 336 

731-5- Skúšky zariadenia 
1 ,oo:.:..o LI _ ___ 9_3.....:8,.....:36_s.J_I _ 938,365] 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 3 - 3 - Elektoinštalácia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednáva tel': 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviteľ: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r .o. 

Projektant: 

Spracovate l': 

_. Poznámka: 

\.... - Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 0,00 

znížená 20,00% z 4 605,63 

l cena s DPH v EUR 

Projektant Spracovate!' 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 

l Objednávate!' 1 Zhotovitel' 

Strana 1 z 4 

KS: 
Dátum: 11.04.2016 

I ČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

I ČO: 
1<'::0 DPH: 

4 605,63 
0,00 

4 605,63 

0,00 

921 ' 13 

5 526,761 

---------- ----, 

Pečiatka 

A__{:_ - l 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 3 - 3 - Elektoinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávater: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovc1 Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r .o. Spracovater: 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

-· OST - Ostatné 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 4 

11.04.2016 

Cena celkom (EUR] 

4 605,63 

4 426,32 

4 426,32 

179, 31 

0,00 

4 605,63 



,_ 

ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 3 - 3 - Elektoinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovo Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

1_. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

· 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

K 210010301 
Krabica prístrojová bez zapojenia (1 901 , KP 68, 
KZ 3) 

M 3450906510 Krabica KU 68-1901 

K 210010366 
Skatuľová rozvodka kovová vrátane ukonč. 
káblov a zapoj . vodičov DIN VDE 0606, 
Rozbočovací krabice podle DIN VDE 0606, Ui= 

M 3450900210 
690 V, s lP 54 vývodkami 
Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, 

K 210010101 rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 
preťahovací 

M 3451304300 tt'ab 20120 LH 

M 3451306500 tt'ab 40120 LH L=2m 9003 biela 

M 3451307300 tt'ab 40140 L=2m 9003 biela 

K 210020303 
Káblový žľab KZ 35X50X1.00 F vrátane veka a 
pod p. 

M 3450600003 Káblový žl'ab KZ 35X50X1.00 F 

K 210020305 Káblový žľab KZ 60X150X1. 50 POF 

M 3450600004 Káblový žl'ab KZ 60X150X1.50 POF 

M 3450600466 Spoj. materiál · sada M6 

K 210100001 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

K 210100002 
zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 

M 3452105000 G·Káblové oko eu 4x6 KU·L 

K 210100003 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 

ks 5,000 

ks 5,000 

ks 20,000 

ks 20,000 

m 153,000 

m 136,500 

m 13,650 

m 10,500 

m 24,000 

m 25,200 

m 18,000 

m 18,900 

sada 0,960 

ks 43,000 
~-

ks 24,000 

ks 24,000 

ks 4,000 

11 .04.2016 

J.cena [EUR] 

1,039 

0,180 

11,496 

2,600 

1,934 

1,060 

1,230 

1,800 

6,599 

2,350 

7,324 

8,410 

O, 110 

0,656 

0,653 
----·----::-::-

0,100 

0,931 

Cena celkom 
[EUR] 

4 605,630 

4 426,318 
4 426 318 

' 
5,195 

0,900 

229,920 
- ---

52,000 

295,902 

144,690 

16,770 

18,900 

158,376 

59,220 

131,832 

158,949 

o, 106 

28,208 

15,672 

2,400 

3,724 
'·· ---------- r--- c----- - --- ·------- --- ---· 

18 M 3452105500 G·Káblové oko eu 10x10 KU-L ks 4,000 0,387 1,548 

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
---· 

19 K 210110001 
vlhké vrátane zapojenia jednopól~':ŕ. · radenie 1 

ks 1,000 3,481 3,481 
- ---· - -. 

20 M 3450201320 SPÍNAČ.Č.1 BIELY IP44 ks 1,000 2,230 2,230 

Sporáková prípoj ka typ 39563 · 13C, nástenná 
. --

21 K 210110081 
vrátane tlejivky ks 1,000 4,557 4,557 

22 M 3450663610 Sporáková pripojka 39563-13 na stenu ks 1,000 16,250 16,250 
·----

Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, 
23 K 210111021 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P ~-Z 
ks 4,000 4,847 19,388 

----- - ---------
24 M 3450329900 ZÁSUVKA ZP+ T BIELA,IP44 ks 3,000 1,500 4,500 

--- -------·----·----~-------·---- --·--
.. __ 

25 M 3450329910 Zásuvka s prepäťovou ochranou 230V,biela IP44 ks 1,000 8,000 8,000 

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, - ~-----

26 K 210111103 vrátane zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z ks 1,000 4 ,677 4,677 
3P +Z 

3 500 27 M 3450347210 Zásuvka tZN 1653 nástenná lP 44 16A ks 1,000 3,500 ' 
28 Montáž plastovej rozvodnice do váhy 50 kg 1------20,547 1-· 

20,547 K 210190002 ks 1,000 

29 M 3570101620 Rozvádzač Rkt ks 1,000 462,000 462,000 
------r---

30 K 210201067 Svietidlo žiarivkové 2 x 36 W, priem. stropná ks 2,000 4,351 8,702 
-···- ~ -~---- --~--c--:- ~ 

31 M 3470314600 Trubice TL/036/840 Super BO ks 4,000 2,743 10,972 
-·- . . ---~-----···-----·- -- --- - -- - . --- -- -- -·---- --··- - ~ ~ ·-

32 M 3480113400 Svietidlo AM/ A2367PC PEPS 2x36W PC IP66 ks 2,000 28,000 56,000 -- ?i:artér PHil.i'Ps 4-:f,sw 5 10 --- ... __________ ·--~ .. ----- ---- - - ··-·· ------ - - - -- ---- - - --· -----
33 M 3481200800 ks 4,000 0,322 1,288 

----------- -· -- ----- - -- -- ----- ------~--
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena celkom 

[EUR] 

34 K 210220022 
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, 

10,000 1,046 10,460 
prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8- 10 mm 

m 

35 M 156 1523500 Drôt pozinkovaný mäkký D 10.00mm kg 6,160 1,155 7,115 

36 K 210220321 
Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika(bez 

ks 30,000 4,005 120,150 
vodiča a prípoj. vodiča) 

37 M 3540402711 Bernard sv.zem. ZS 4 pi. potr+med.pásik kg 30,000 0,710 21,3GO 

38 K 210220361 
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 

ks 2,000 13,253 26,506 
pripoj.vedenie do 2m 

39 M 3540501100 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m ks 2,000 16,000 32,000 

40 K 210220391 Svorkovnica hlavného pospájania KUS 1,000 15,076 15,076 

41 M 3450600402 f:kvipotencianálna prípojnica DEHN EP R15 A ks 1,000 8,000 8,000 

42 K 210800646 Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 6 m 40,000 0,628 25,120 

43 M 3410413800 Vodič medený CYA 6,0 žltozelený m 42,000 0,476 19,992 

44 K 210800647 Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 10 m 20,000 0,701 14,020 

45 M 3410414300 Vodič medený CYA 10,0 žltozelený m 21,000 1,144 24,024 

46 K 210802331 
1$núra a banský kábel medený lv mm21 pevne 

m 30,000 0,761 22,830 
uložené CYSY 2x0.75 

47 M 3410560600 Kábel medený CYSY H05W- F 20 x 0,75 m 31,500 0,220 6,930 

4a K 210802347 
Snú ra a banský kábel medený lv mm21 pevne 

m 20,000 0,590 11 ,800 
uložené CYSY 5x1 

. 49 M 3410563300 Kábel medený CYSY H05W- F 5 x 1 m 21,000 0,600 12,600 

so K 210810041 
Silový kábel medený 750- 1000 V l mm21 pevne 

m 5,000 1,922 9,610 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 

51 M 3410103000 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-0 2x1,5 m 5,250 0,403 2,116 

52 K 210810045 
Silový kábel medený 750 - 1000 V lmm21 pevne 

m 340,000 2,756 937,040 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 --------- - --

53 M 3410105000 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5 m 357,000 0,403 143,871 

54 K 210810046 
Silový kábel medený 750 - 1000 V lmm21 pevne 

uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 
m 60,000 4,557 273,420 

55 M 3410105100 Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5 m 63,000 0,633 39,879 

56 K 210810048 
Silový kábel medený 750- 1000 V lmm21 pevne 

m 80,000 1,922 153,760 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6 

~7 M 3410105300 Kábel silový s medeným jadrom CYKY·J 3x6 m 84,000 1,490 125,160 

58 K 210810055 
Silový kábel medený 750- 1000 V lmm21 pevne 

m 12,000 2,756 33,072 
uložený CYKY -CYKYm 750 V 5x1. 5 

59 M 3410109200 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1 ,5 m 12,600 0,863 10,874 

60 K 210810056 
Silový kábel medený 750 · 1000 V lmm21 pevne 

5,000 2,756 13,780 
uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 

m 
--·-

61 M 3410109300 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5 m 5,250 1,274 6,689 

62 K MV Murárske výpomoci % 1,000 43,000 43,000 

63 K PM Podružný materiál % 3,000 15,900 47,700 --- --·---
64 K PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 43,000 258,000 

----

OST - Ostatné 179,312 
--'stavebno montážne práce nár 

65 K HZS000114 pracoviska a revízie (Tr 4) v r 

hodín -
66 K HZS000211 Demontáž starých rozvodov 

:~~~~'1:1;~:1---···· ::::_:_:L---_--_-______ 16_

1

:_:_::--': 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviteľ: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

:. Poznámka: 

'- Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 20,00% z 0,00 

znížená 20,00% z 2 708,00 

!cena s DPH v EUR 

Proj ektant Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 

! Objednávateľ .c::::::::::-\ IZhotovit e l' 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

11.04.2016 

2 708,00 
0,00 

2 708,00 

0,00 
541 ,60 

3 249,601 

Pečiatka ---
/1 l 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávate!': Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovate!': 

Kód- Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

722 - Zdravotechnika - demontáže 

722-2 - Vnútorný vodovod 

722-3 - Armatúry a zariadenia 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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11 .04.2016 

Cena celkom [EUR] 

2 708,00 

2 708,00 

441,29 

6,53 

1 213,78 

1 046,39 

0,00 

2 708,00 



: 

ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovct Projektant: 

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

Pt Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

1_. 

2 

3 -

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

PSV- PSV 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

721+1 
Vnútorná kanalizácia PP a PVC D 32 až 063 mm, 
vrátane , nutných stavebných úprav 

721·4·2 
Pripojenie na jestvujúcu kanalizáciu, vrátane 
staveb.úprav 

721 ·4·3 Skúška tesnosti + kompletácia 

722 o Zdravotechnika o demontáže 
Uzatvorenie a vypustenie sekcie rozvodu 
vodovodu 

722°2 - Vnútorný vodovod 
. VNU l V~N T VVUVVVU Z rur AU"C.X, 5paJane 
násuvnými lisovanými objímkami, alebo 
rovnocenné,. vrátane návlekovej izolácie z 

722·2°1 penového polyetylénu, hrúbky 25 mm, vrátane 
nosných závesných a uchycovacích prvkov, DN 
20 (d 25 mm), Vrátane napojenia na 
;...:tv vtvln• 

722,2·2 Detto, ale DN 25/32 mm 

722·2·3 Detto, ale DN 50 mm 

722·2·4 Pripojenie na jestv.rozvody a na zariadenia 

722·2·5 
Prepláchnutie a dezinfekcia úsekov, skúšky 
tesnosti a napustenie 

722-2·6 kompletácia 

722°3 o Armatúry a zariadenia 
Uzatváracie, vypúšťacie, spetne armatury, 

722·3·1 vodomer, filter a ostatné, drobné armatúry 

oO 

spolu __ 
Chemická úpravňa vody napr. ChemBasic CS 

722·3·2 Aqua Top Waleon, simplex mechanické 
objemové riadenie 

MJ Množstvo 

bm 18,000 

komp 
1,000 

l 
hzs 8,000 

bm 12,000 

bm 10,000 

bm 20,000 

ks 8,000 

bm 42,000 

hz s 8,000 

ks 24,000 

,_ - - - --- -
komp 

1,000 
l 

11.04.2016 

J.cena [EUR] 

19,335 

2,302 

11,370 

2,177 

9,584 

13,119 

35,370 

7,860 

2,532 

11,370 

10,643 

--- - - -
500,000 

Neutralizačná sada kondenzátu spalín, napríklad 
1---- -- ~--

13 K 722-3·3 
komp 

1,000 200,000 
Viessmann, č. 7252 666 l 

14 K 722·3·4 kompletácia hzs 8,000 11,370 
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Cena celkom 

[EUR] 

--

2 707,997 

2 707,997 
441,292 

348,030 

2,302 

90,960 

6,531 

6,531 

1 213,782 

115,008 

131,190 

707,400 

62,880 

106,344 

90,960 

1 046,392 

255,432 

-------
500,000 

200,000 

90,960 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávate!': 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviteľ: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

~- Poznámka: 

'- Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH úkladná 20,00% z 0,00 
znížená 20,00% z 2 708,00 

jcena s DPH v EUR 

Projektant Spracovate!' 

Dátum a podpis: Pečiatka 

l Objednávate!''-
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KS: 
Dátum: 

IC: O: 
1~0 DPH: 

IC O: 
ICO DPH: 

IC: O: 
ICO DPH: 

IC O: 
ICO DPH: 

11.04.2016 

2 708,00 
0,00 

2 708,00 

0,00 
541,60 

3 249,601 

Pečiatka 

r l 

) 

2 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba : Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovc« Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

Kód· Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

721 · Zdravotech . vnútorná kanalizácia 

722 · Zdravotechnika · demontáže 

722·2 ·Vnútorný vodovod 

722·3 ·Armatúry a zariadenia 

2) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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11.04.2016 

Cena celkom [EUR] 

2 708,00 

2 708,00 
441,29 

6,53 

1 213,78 

1 046,39 

0,00 

2 708,00 



ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 4 - 4 - Zdravotechnika 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ústav na výkon t restu odňatia slobody Želiezovc< Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

1"" 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

PSV - PSV 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

721 · Zdravotech. vnútorná kanalizácia 

721 ·4-1 
Vnútorná kanalizácia PP a PVC D 32 až D63 mm, 
vrátane , nutných stavebných úprav 

721-4-2 
Pripojenie na jestvujúcu kanalizáciu, vrátane 
staveb.úprav 

721+3 Skúška tesnosti + kompletácia 

722 · Zdravot echnika · demontáže 
Uzatvorenie a vypustenie sekcie rozvodu 
vodovodu 

722-2 - Vnútorný vodovod 
IUIVr<r VUUUVUU L IUI Alt'~X, )IJCIJCIIIt: 

násuvnými lisovanými objímkami, alebo 
rovnocenné., vrátane návlekovej izolácie z 

722-2-1 penového polyetylénu, hrúbky 25 mm, vrátane 
nosných závesných a uchycovacích prvkov, DN 
20 (d 25 mm), Vrátane napojenia na 
iP<tv . vnrln• 

722,2-2 Detto, ale DN 25/32 mm 

722-2-3 Detto, a le DN 50 mm 

722-2-4 Pripojenie na jest v. rozvody a na zariadenia 

722-2-5 
Prepláchnutie a dezinfekcia úsekov, skúšky 
tesnosti a napustenie 

722-2-6 kompletácia 

722·3 - Armatúry a zariadenia 
Uzatváracie, vypúšťacie, spetne armatury, 

722-3·1 vodomer, filter a ostatné, drobné armatúry 
spolu 
Chemická upravňa vody napr. ChemBasic CS 

722-3-2 Aqua Top Waleon, simplex mechanické 
objemové riadenie 

722-3-3 
Neutralizačná sada kondenzátu spalín, napriklad 
Viessmann, č. 7252 666 

722-3-4 kompletácia 

MJ Množstvo 

bm 18,000 

komp 
1,000 

l 

hz s 8,000 

bm 12,000 

bm 10,000 

bm 20,000 

ks 8,000 

bm 42,000 

hzs 8,000 

ks 24,000 

komp 
1,000 

l 

komp 
1,000 

l 

hzs 8,000 
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11.04.2016 

J.cena [EUR] 

19,335 

2,302 

11 ,370 

2,177 

9,584 

13,119 

35,370 

7,860 

2,532 

11,370 

10,643 

500,000 

200,000 

11 ,370 

Cena celkom 
[EUR] 

-
-

2 707,997 

2 707,997 

441 292 , 
348,030 

2,302 

90,960 

6,531 

6,531 

1 213,782 

115,008 

131 '190 

707,400 

62,880 

106,344 

90,960 

1 046,392 

255,432 

500,000 

200,000 

90,960 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 5 - 5 - Plynoinštalácia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Zhotoviteľ: 

STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

_. Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH záktadná 20,00% z 
znížená 20,00% z 

v EUR 

0,00 

466,17 

!cena s DPH 
·-- - ------------·----·--

Projektant Spracovate!' 

Dátum a podpis: ----~č._ia_t_ka __ _ 

Objednávate!' 

<..""' 
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KS: 
Dátum: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO : 
IČO DPH: 

11.04.2016 

466,17 
0,00 

466, 17 

0,00 

93,2.3 

Pečiatka 

l 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 5 - 5 - Plynoinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: ústav na výkon trestu odňatia slobody ŽeliezovcE Projektant: 
Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o . Spracovateľ: 

Kód· Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

PSV- PSV 

723 - Plynoištalácia-demontáže 

723-2 - Vnútorný plynovod 

'- i) Ostatné náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

11.04.2016 

Cena celkom [EUR] 

466,17 

466,17 

11,26 

454,91 

0,00 

466,17 



ROZPOČET 

Stavba: Komplexná obnova AB s ubytovňou Santovka 

Objekt: 5 - 5 - Plynoinštalácia 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Úst av na výkon trestu odňatia slobody Želiezovct Projektant: 

Zhotoviteľ: STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

Náklady z rozpočtu 

PSV - PSV 
723 - Plynoištalácia-demontáže 

1. . K 723-1-1 
Uzatvorenie a odplynenie sekcie rozvodu 

ks 1,000 
plynovodu NTL 
Demontáž jestvujucich rozvodov plynovodu z rúr 

2 K 723-1-2 oceľových , bezšvých čiernych DN 20 až bm 8,000 
DN 50 

3 K 723-1-3 demontáž armatúr do DN 32 mm ks 4,000 

723-2 - Vnútorný plynovod 
VNUTORNY PLYNOVOD NTL z rúr oceľových 

4 K 723-2·1 bezšvých čiernych 11 .353.1, voľne vedený" s bm 8,000 
tavnými zvarmi, DN 25 mm 

5 K 723-2-2 
Chráničky kovové cez murivo, s utesnením 

ks 1,000 
medzikružia, vrátane náteru 

· 6 K 723-2·3 Pripojenie na jes tv. rozvod plynu ks 1,000 

7 K 723-2-4 Ochranný náter potrubia trojvrstvový DN 25 m 8,000 

8 K 723-2·5 GU DN 25 mm ks 1,000 

9 K 723-2-6 Pružný spoj DN 20 dl. 400 mm ks 1,000 

10 K 723-2-7 Vodivé pospojovanie, uzemnenie HZS hod 4,000 

11 K 723-2-8 Odvzdušnenie sekcie a napustenie plynom ks 1,000 
- -

12 K 723-2-9 Kompletácia HZS hod 4,000 
-

13 K 723-2-10 skúšky, revízie HZS hod 8,000 
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11.04.2016 

J.cena [EUR] 

0,917 

0,642 

1,302 

10,695 

18,800 

39,229 

8,811 

3,000 

15,000 

13,127 

0,807 
-· 

13,127 

14,626 

Cena cel kom 

[EUR] 

466,169 

466,169 

11,261 

0,917 

5,136 

5,208 

454,908 

85,560 

18,800 

39,229 

70,488 

3,000 

15,000 

52,508 

0,807 

52,508 

117,008 



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo 

Rozpis zmluvnej ceny 

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka 

l. SO Ol Komplemá obnova administratívnej budovy .. 
s ubytovňou Santovka -

:~; 
'" 

Popis 

DSO Ol. l Komplexná obnova /stavebná časť/ 

DSO 01.2 Vykurovanie 

DSO O 1.3 Elektroinštalácia 

DSO O 1.4 Zdravotechnika 

DSO O 1.5 Plynoinštalácia 

Cena celkom bez DPH 

Rozpočtová rezerva 2,5% (z ceny celkom bez DPH) 

Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy) 

DPH20% 

Cena spolu s DPH 

Z uz 
STA\ 

) 

ll 

te 

. .... '·'' 

Cena bez DPH 

" /'l l 

137 894,53 € 

115 585,97 € 

4 605,63 € 

2 708,00 € 

466,17 € 

261 260,30 € 

6 531,51 € 

267 791,81 € 

53 558,36 € 

321350,17 € 

). 

'2 



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

Kalkulačný vzorec zhotovitel'a 
Kalkulačný vzorec k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 1 
zmluvy: 

1. Priamy materiái(H) 
2. Mzdové náklady (M) 
3. Ostatné priame náklady (OPN) 
4. Výrobná réžia (VR) 
5. Správna réžia (SR) 
6. Zisk (Z) 

Priamy materiál (H) 
Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu priráž.ku 5%. 

Priame mzdy (M) 
p ť 'kl d d ' b ' h b 'k bi h a na sem na a lY na mz lY vyro n c ro otn1 ov a o s u 
Tarifný stupeň 1 2 
Základná hodinová 

4,42 5,15 sadzba v €/hod. 

Ostatné priame náklady (OPN) 35,2% z M 
Sú náklady, ktoré vznikajú: 

3 

5,95 

b ' h t o o d ' stave nyc s roJOV a za na em. 
4 5 6 

6,62 

7 

- z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, starobné 
a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.), 

- prepravné náklady, 
- všetky ostatné vzniknuté náklady. 

Nepriame náklady 60% z M + OPN 
Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením výroby 
- výrobná réžia (VR) a súvisiace s riadením a správou organizácie - správna réžia (SR), ktoré nemožno 
stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku. 

Zisk (Z) 12% 
Do cien stavebných prác je možné zakalku lovať len tzv. primeraný zisk. 

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS) 
Tarifný stupeň 1 2 
HSV€/hod. 9,795 11 ,37 
PSV a Montáž €/hod 11,828 13,70 

3 
13,127 
19,22 

4 
14,426 
16,85 

Z uz 
STA\ 

5 6 7 

' /} ' 
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čestné prehlásenie zhotovitel'a 
o subdodávkach 

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo 

v súlade so zákonom č . 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o verejnom obstarávani") 

Podpísaná právnická osoba l fyzická osoba: 

Obchodné meno STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 

Sídlo Štúrova 412, 952 01 Vráble 

IČO 36557277 

Z~pisaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vležka č .: 14448/N 

Zastúpená Zuzana Jandová, konateľka 

č e st n e pre h l a s uje m, 

že dodanie predmetu zmluvy, ktorým je .Komplexná obnova administratlvnej budovy s ubytovňou Santovka" 
zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávatera: 

Subdodávateľ 
Podiel 

(obchodné meno a adresa sídla) Predmet subdodávky subdodávky 
v% 

~ 
~ 

--------------~ 
Zároveň prehlasujem, že uvedený/i subdodávateľ/lia spÍňa/jú podmienky podl'a § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Som si vedomá právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení. 

V Želiezovciach, dňa 

ZUt 

STA 

' r 




