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ZMLUVA O DIELO č. ......../2021 
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl.  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1. ZHOTOVITEĽ:  TERMEL SK, spol.  s r. o.  
So sídlom :   Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto , SR 
V zastúpení :  Milan Janči, konateľ  
IČO :   36 402 869 
DIČ:   2020106803 
IČ DPH :   SK2020106803 
IBAN :    SK37 1100 0000 0026 2281 6206 
BIC/SWIFT :   
Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. : Sro, vložka č. 13310/L 

 
 (ďalej len „zhotoviteľ“ ) 

 
 
2. OBJEDNÁVATEĽ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
So sídlom :   Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR 
V zastúpení :  MUDr. Ján Slávik, MBA, generálny riaditeľ 
   MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, výkonný riaditeľ pre LPS 
IČO :   00 606 707 
DIČ:   2021141969 
IČ DPH :   SK2021141969  
IBAN :    SK26 8180 0000 0070 0037 8160 
BIC/SWIFT :  SPSRSKBA 
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 
18.12.1990 

(ďalej len „objednávateľ“)  
 
 
 

čl. II . ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci plnenia svojich úloh obstaráva dodanie tovaru, 

uskutočnenie  stavebných prác a poskytnutie služby  postupom stanoveným zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“).  

2.  Zhotoviteľ  prehlasuje, že je oprávnený na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy, dielo 
 vykoná osobne,  vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné  náklady za 
 podmienok  dohodnutých  v  tejto zmluve. 
3. Túto zmluvu  uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom ako  výsledok  procesu verejného 

obstarávania realizovaného postupom podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. , v zmysle  
elektronickej výzvy objednávateľa zo dňa 13.7.2021  (ďalej len „verejné obstarávanie“) na 
predmet zákazky  s názvom  „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre Monoblok, 
pracovisko Tr. SNP 1, Košice“ v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 14.7.2021. 

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať všetky špecifiká pri vykonávaní diela vyplývajúce 
z činnosti objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ktoré súvisia 
s miestom plnenia zmluvy t.j. v areáli ústavného zdravotníckeho zariadenia.  Zhotoviteľ berie 
na vedomie, že dielo bude vykonávať s čiastočným obmedzením prevádzky   pracoviska, kde 
sa stavenisko nachádza, (čl. IV. bod 2 tejto zmluvy) a bez obmedzenia prevádzky  na 
všetkých vedľajších  pracoviskách a zaväzuje sa dielo, ako aj   jednotlivé činnosti pri 
vykonávaní diela (napr. búracie práce, dovoz a presun materiálu a zariadení na stavenisko, 
i v rámci staveniska) realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu prevádzky pracovísk 
objednávateľa. V prípade nevyhnutnej potreby je zhotoviteľ povinný sa vopred dohodnúť 
s objednávateľom na  prevádzkových opatreniach. 
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 čl. III. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo  - 
„Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre Monoblok, pracovisko Tr. SNP 1, Košice“  „    
v  rozsahu   podľa Rozpočtu /Výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len  
„dielo“) a záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri 
vykonávaní diela,   riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela 
cenu  uvedenú v čl. VI. tejto zmluvy.  

2. Rozsah diela je určený v projektovej  dokumentácií, ktorá je prílohou č. 1 tejto  zmluvy.  
 3. Popis použitého materiálu a zariadení, ktorý uviedol zhotoviteľ v cenovej ponuke  je pre 
 zhotoviteľa záväzný.  

 

 
čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

1. Zhotoviteľ  je   povinný dielo  podľa  čl. III. tejto zmluvy riadne  vykonať   a odovzdať     
objednávateľovi v lehote do  90 kalendárnych dní   odo dňa  prevzatia staveniska. Zhotoviteľ 
je povinný prevziať od objednávateľa stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa 
preukázateľného prevzatia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.  

2. Zhotoviteľ je povinný dielo podľa tejto zmluvy vykonať v objekte  - výmenníková stanica - 
Monoblok/ súp. č. 2263, areál pracovísk Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Trieda 
SNP 1 , Košice (ďalej len „miesto plnenia“ alebo „stavenisko“). 

3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom plnenia ( bod 1. tohto článku) 
objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia. 

 
 
 

čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, SPÔSOB PLNENIA,  
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy vykonať osobne,  na vlastné náklady, ak sa 
zmluvné strany nedohodli podľa tejto zmluvy inak,  s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s príslušnými technickými normami a požiadavkami objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa platnosti tejto zmluvy 
predložiť objednávateľovi : 

 a/časový harmonogram zhotovenia diela vypracovaný v súlade s požiadavkami 
 a podmienkami určenými objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upraviť alebo zmeniť 
 časový harmonogram, ak o to objednávateľ požiada z vážnych prevádzkových dôvodov; 
 b/ kópiu dokladov o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, pracovnú zmluvu uzatvorenú 

medzi stavbyvedúcim a zhotoviteľom a referencie o riadení stavieb  v zdravotníckych 
zariadeniach za posledné 3 roky; 

 c/ Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
 d/ zoznam osôb/zamestnancov zhotoviteľa, vrátane stavbyvedúceho, ktorí budú dielo 
 realizovať a súpis dopravných  prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedením EVČ, ktoré 
 bude zhotoviteľ používať pre  vykonanie diela ( vjazd do areálu pracovísk objednávateľa); 
 e/ Skúšobný a kontrolný plán; 
 f/ vzorky materiálov, ktoré majú byť použité na vykonanie diela, ak sa s objednávateľom 
 nedohodne inak. 
3. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto plnenia (jednotlivé miestnosti objektu)  na vykonanie 

diela, umožniť prístup  zhotoviteľovi ( zamestnancom a vozidlám) na miesto plnenia 
a zabezpečiť prívod vody, elektrického prúdu s napätím 230 V a 400 V. Zhotoviteľ nebude 
v omeškaní zo zhotovením diela v prípade, ak mu objednávateľ neposkytne potrebnú 
súčinnosť podľa tohto bodu riadne a včas, ak o to zhotoviteľ požiada. 

4. Objednávateľ najneskôr pri prevzatí staveniska určí zhotoviteľovi miesto kde môže umiestniť 
prenosné kontajnery určené na uskladnenie materiálu a prevádzkové potreby zhotoviteľa 
(zamestnancov zhotoviteľa). Zhotoviteľ zodpovedá za uskladnenie materiálu a jeho 
bezpečnosť, ako aj za bezpečnosť určených prevádzkových priestorov, vrátane staveniska. 
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5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia prác stavebný denník, do ktorého je povinný 
zaznamenávať údaje o časovom postupe prác a všetky skutočnosti dôležité pre plnenie tejto 
zmluvy. Stavebný denník sa musí nachádzať u stavbyvedúceho na stavenisku a musí byť na   
požiadanie  predložený  objednávateľovi.  Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním 
a prevzatím diela. 

6. Zápisy do stavebného denníka  môžu vykonávať  oprávnené osoby zhotoviteľa 
a objednávateľa, projektant,  poverení zástupcovia orgánov štátnej správy a stavbyvedúci (čl. 
X. bod 2 a 3.)  

7. Zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska zabezpečiť na vlastné náklady  dopravu všetkých 
materiálov a zariadení na stavenisko. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že 
Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s právnymi predpismi,  projektovou dokumentáciou, 
pokynmi alebo  touto zmluvou, Objednávateľ  je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela na vlastné náklady a dielo vykonal 
riadnym spôsobom. Vykonanie každej kontroly je objednávateľ povinný zapísať do 
stavebného denníka. 

9. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela prekážky týkajúce sa miesta plnenia a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo naraz ako celok.  
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ako celok odovzdať objednávateľovi v lehote podľa čl. IV. bod 1 

tejto zmluvy,  písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela ako celku  na odovzdanie a 
termín odovzdania diela oznámiť najmenej tri dni vopred v mieste plnenia, o čom vykoná aj 
zápis do stavebného denníka. 

12. Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela objednávateľovi zaškoliť určených zamestnancov 
objednávateľa na servis a údržbu technických, technologických a energetických zariadení, 
ktoré sú súčasťou diela.   

13. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho 
konania, vrátane všetkých zápisov o vykonaných kontrolách a skúškach podľa Skúšobného 
a kontrolného plánu, všetkých osvedčení a prehlásení o použitých výrobkoch a materiáloch. 

14. O odovzdaní a prevzatí časti diela spíšu zmluvné strany čiastkový preberací  protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Čiastkový protokol“). O odovzdaní a prevzatí diela 
ako celku spíšu zmluvné strany Preberací  protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle 
vyhl. č. 83/2008 Z. z. (ďalej len „Protokol“). Spolu s odovzdaním diela ako celku  zhotoviteľ je 
povinný odovzdať objednávateľovi aj stavenisko a vyhradené priestory, ktoré je povinný 
vypratať, zabezpečiť odvoz odpadu, materiálu a uviesť ich do pôvodného stavu.  

15. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo ako celok  bez vád prevziať v termíne 
oznámenom zhotoviteľom podľa bodu 11. tohto článku.  

16. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a odovzdania diela ako 
celku podľa bodu 14. a18. tohto článku.  

17. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní  diela (po častiach, aj ako celku) budú zistené vady 
diela,  zmluvné strany sa dohodnú na termíne ich odstránenia, ktorý môže byť najviac 5 
pracovných dní,  a na  termíne opakovaného odovzdania a prevzatia diela/časti diela. Zistené 
vady diela/časti diela , ako aj spôsob a termín ich odstránenia zapíše zhotoviteľ do 
 stavebného denníka. Ak  má dielo/časti diela  vady je objednávateľ oprávnený odmietnuť 
prevzatie diela/časti diela.  

18. Dielo ako celok sa považuje za splnené po jeho riadnom vykonaní v súlade s projektovou 
dokumentáciou ( čl.  III. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdaní všetkých dokladov podľa bodu 13. 
tohto článku, zaškolení na servis a údržbu technických, technologických a energetických 
zariadení, ktoré sú súčasťou diela  (podľa bodu 12. tohto článku)  a prevzatí a odovzdaním 
diela potvrdenom podpísaním Protokolu, odovzdaním staveniska a vyhradených priestorov 
(bod 14. tohto článku) oboma zmluvnými stranami a stavebným dozorom.  

19. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom plnenia (stavenisko), 
priestorov vyhradených podľa čl. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj prístupových ciest  v areáli 
pracovísk objednávateľa (Trieda SNP 1, Košice)  používaných zhotoviteľom na vykonanie 
diela. Zhotoviteľ je povinný denne upratať stavenisko, prístupové cesty a vyhradené priestory. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne počas vykonávania diela  odvážať na vlastné náklady 
nečistoty a odpad, ktoré vzniknú pri realizácií diela a zabezpečiť jeho ukladanie 
a zneškodňovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je pri nakladaní s 
odpadom povinný v celom rozsahu plniť povinnosti vyplývajúce pre pôvodcu odpadu v súlade 
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so zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný Objednávateľovi 
odovzdať doklady o uložení/ likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti na predmetnom diele. 

20. Zhotoviteľ je povinný udržiavať používané vozidlá a mechanizmy, ktoré používa pri 
vykonávaní diela  v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok alebo 
iných nebezpečných látok, vrátane emisií. 

21. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom 
svojich subdodávateľov, pričom subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti  subdodávateľa 
uvedené vo verejnom obstarávaní a zároveň Zhotoviteľ: 

  a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v Prílohe č. 2  tejto 
zmluvy s rozsahom jeho plnenia  uvedeným vo verejnom obstarávaní; 

  b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto  
  zmluvy, pre plnenie predmetu tejto zmluvy; 

  c/  zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to 
 bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v 
 akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá 
 žiadne povinnosti  vyplývajúce z tejto zmluvy  voči subdodávateľom Zhotoviteľa. 

  d/ je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového 
 subdodávateľa  vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka  písomne oznámiť 
 Objednávateľovi  akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi  a to  do piatich  
 pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala; 

  e/ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom 
 predložiť Objednávateľovi aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý  musí  obsahovať 
 minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet  a presný rozsah subdodávky, predpokladaný 
 podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu 
 oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia);  

 Zoznam subdodávateľov je uvedený Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname 
 subdodávateľov  t.j. zmenu Prílohy č. 2 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto 
 Zmluve. Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto bode  sa považuje za  podstatné 
 porušenie tejto zmluvy.  

22. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie diela alebo jeho časti subdodávateľom, akoby dielo 
vykonal sám.  

23. Zhotoviteľ je povinný vo vzťahu k svojim zamestnancom a tretím osobám, ktorými 
zabezpečuje plnenie tejto zmluvy dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti sociálneho zabezpečenia a to počas celej 
doby platnosti tejto zmluvy. 

 
čl. VI. CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III bod  1 tejto 
zmluvy, v zmysle zák. č. 18/1996 Z z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacích 
predpisov,  vo výške  spolu 68 333,81 €  bez DPH. K uvedenej cene sa pripočíta  DPH vo 
výške podľa platných právnych predpisov. 
Cena diela :       68 333,81  eur,         
DPH 20% :      13 666,76  eur,         
CENA DIELA CELKOM S DPH:  82 000,57   eur,  
slovom : osemdesiatdvatisíc euro  a päťdesiatsedem centov. 

 Uvedená cena diela bez DPH je konečná a záväzná pri nezmenenom rozsahu pre obe 
 zmluvné strany, pričom zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela, vrátane 
 nákladov na vykonávanie predpísaných servisných prác počas záručnej doby. Podrobný 
 položkovitý  rozpočet ceny diela, s uvedením jednotkových cien  jednotlivých položiek 
  bez DPH , mernej jednotky, množstva celkom, ceny diela celkom  bez  DPH  a s DPH je 
 prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo podľa bodu 1. tohto článku uhradiť bezhotovostným 
bankovým prevodom na účet zhotoviteľa a to na základe jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť faktúru za  každú časť vykonaného diela a to 1-krát mesačne,  najneskôr 
do 5-teho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po ukončení časti diela  a  jej prevzatí 
objednávateľom podľa čl. V. bod 14. tejto zmluvy.  

  Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru v písomnej listinnej forme v  troch 
vyhotoveniach, pričom každá  faktúra okrem zákonných náležitosti  musí obsahovať aj presné 
označenie diela „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice pre Monoblok, pracovisko Tr. 
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SNP 1, Košice“. Zhotoviteľ je povinný, v prípade že o to objednávateľ požiada, vystaviť 
faktúru podľa pokynov objednávateľa s prihliadnutím na zdroje financovania diela.   

3. Lehota splatnosti jednotlivých  faktúr je 60 kalendárnych dní od dňa jej doručenia 
 objednávateľovi. 

4. Prílohou každej jednotlivej faktúry  musí byť zmluvnými stranami odsúhlasený  súpis 
vykonaných prác, ktorý bude potvrdený podpisom oboma zmluvnými stranami a stavebným 
dozorom a  Čiastkový protokol. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom a touto zmluvou 
alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na 
prepracovanie/ doplnenie zhotoviteľovi , pričom sa doba splatnosti počíta až od doručenia 
opravenej  faktúry. 

 
 

čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky 

zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť 
jeho využitia na určený účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 
3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo ako celok záruku 5 rokov na plnú funkčnosť a na fyzikálne 

vlastnosti diela a zaväzuje sa, že dielo bude počas záručnej doby mať vlastnosti obvyklé 
vzhľadom na  povahu a účel diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania 
diela  podľa čl. V. bod 14. tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby na vlastné náklady vykonať alebo zabezpečiť 
vykonanie všetkých výrobcom predpísaných servisných prehliadok a príslušných servisných 
prác na technických zariadeniach, ktoré budú súčasťou diela.  

5. Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie diela nesprávnou manipuláciou alebo na 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie diela zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v celom rozsahu. 
7. Objednávateľ je povinný zistenú vadu diela reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení. 

Objednávateľ a oprávnené osoby objednávateľa podľa čl. X. bod 3 tejto zmluvy sú oprávnené 
reklamáciu uplatniť aj elektronickou formou. 

8. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 24 hodín po obdržaní  
písomnej reklamácie a vady odstrániť do 3 pracovných dní odo dňa nástupu na odstránenie 
reklamácie. Lehota na odstránenie vady  3 pracovné dni odo dňa nástupu na odstránenie 
reklamácie platí vždy, ak sa pre prípad odstraňovania konkrétnej vady vzhľadom na rozsah, 
závažnosť a technickú náročnosť odstránenia vady, zmluvné strany nehodnú inak.  

9. Zhotoviteľ je povinný vady diela počas  záručnej doby odstrániť na vlastné náklady. 
  

 
čl. VIII. MAJETKOVÉ SANKCIE  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. 
bod 1 tejto zmluvy t. j. omeškania  zhotoviteľa s odovzdaním diela a/alebo v prípade 
nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII. bod 8.  tejto zmluvy t.j. omeškania 
zhotoviteľa s vyjadrením k reklamovanej vade alebo s odstránením reklamovanej vady diela, je 
objednávateľ oprávnený vyúčtovať a zhotoviteľ  je povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom : jedentisíc euro)  za každý začatý deň omeškania. 
Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
zhotoviteľovi . 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VI. 
bod 4 tejto zmluvy  t.j. v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ 
oprávnený uplatniť si nárok voči objednávateľovi  na  zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 
podľa platných právnych predpisov SR. Úroky z omeškania  sú splatné v lehote do 30  
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ   poruší povinnosti uvedené v čl. X. 
 bod13. a 14. tejto zmluvy  t.j.  postúpi pohľadávku , ktorá mu vznikne z tohto zmluvného 
 vzťahu ako  veriteľovi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu   

 Objednávateľa alebo vykoná právny úkon vedúci k zmene v osobe veriteľa, je zhotoviteľ 
 povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 10  %  z dohodnutej ceny diela 
 (cena bez DPH)   t.j.6 833,38 € (slovom :  šesťtisícosemstotridsaťtri euro a tridsaťosem 
 centov). 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ   poruší povinnosti uvedené v čl. V. 

 bod 21. tejto zmluvy t.j. nepredloží  informácie o subdodávateľovi objednávateľovi  
 v stanovenej lehote,  je povinný uhradiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, 
 (slovom : jedentisíc euro),  za každý deň omeškania s predložením informácie 
 o subdodávateľovi  objednávateľovi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ  poruší povinnosti uvedené v čl. V. 
 bod 21. tejto zmluvy t.j. zhotoviteľ bude dielo vykonávať alebo sa na jeho vykonávaní bude 
 podieľať v akejkoľvek forme a rozsahu subdodávateľ/subdodávatelia, o ktorom zhotoviteľ 
 neinformoval objednávateľa,  je povinný uhradiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 
 1 000,00 €,  (slovom : jedentisíc euro). 

6. Uplatnením majetkových sankcii podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej 
 zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje 
 majetková sankcia  (majetková sankcia  sa nezapočíta na náhradu škody). 

 
 

čl. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako 

celku , okrem tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy aj po odovzdaní 
diela. 

2. Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to z dôvodov uvedených 
v zákone alebo tejto zmluve. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov, ak Zhotoviteľ:  
a/ nezačne s vykonávaním diela do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,  
b/ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami,  
c/ prerušil vykonávanie diela na viac ako 3 dní, pričom prerušenie nebolo nevyhnutné z 

dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by bránili vykonávaniu diela,  
d/ použije na vykonanie diela iné materiály alebo dielo vykoná v inej technickej špecifikácii ako 

požadoval Objednávateľ (projektová dokumentácia),  
e/ nebude dodržiavať schválený časový harmonogram prác a pokyny Objednávateľa, 

vzhľadom na špecifický charakter plnenia zmluvy / zdravotnícke zariadenie /,  
f/  pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,  
g/ poskytne Objednávateľovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo, 
h/ poruší povinnosti uvedené v čl. V. bod 19 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ:   
a/ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska/miesta vykonania diela 

neposkytne potrebnú súčinnosť, 
b/ požiada o prerušenie vykonávania diela z prevádzkových dôvodov a toto prerušenie bude 

trvať viac ako 30 pracovných dní,  
c/ pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,  
d/ poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo. 

 
 

čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo 

podľa čl.  VI. tejto zmluvy. 
2. Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) : 
 a/ Milan Janči, tel. č. 090609486, e-mail : janci@termel.sk , 
 b/ stavbyvedúci : Marián RETTER, tel. č. 0903607103, e-mail : remont@remont-ke.sk .
 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 
 objednávateľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 
 nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve. 
3. Osoby oprávnené konať za objednávateľa  vo veciach plnenia tejto zmluvy :  
 a/ Tibor Greskovits, tel. č. 0917831738, e-mail : tibor.greskovits@unlp.sk .  
 Objednávateľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 
 zhotoviteľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 
 nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve. 

mailto:janci@termel.sk
mailto:remont@remont-ke.sk
mailto:tibor.greskovits@unlp.sk
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4. Zhotoviteľ prehlasuje, že má na celé obdobie vykonávania diela uzatvorené poistenie 
 zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti a svojou prevádzkou, ako aj 
 poistenie majetku, vrátane materiálu potrebného na vykonanie diela.  
5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
 súvisiaceho s plnení tejto zmluvy vykonávaný oprávnenými osobami orgánov štátnej správy. 
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa riadne oboznámil s projektovou 
 dokumentáciou na vykonanie diela, dielo vykoná v súlade s touto dokumentáciou a podľa 
 príslušnej technickej špecifikácie. 
7. Zhotoviteľ  zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych 

 opatrení v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem. 
 Zhotoviteľ(zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný  zúčastniť sa na vstupnom školení BOZP a PO
 u odborných zamestnancov objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ (zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný zúčastniť sa oboznámenia s internými 
 predpismi  objednávateľa, ktoré sa týkajú opatrení pri havarijnom úniku nebezpečných  

 odpadov a nebezpečných látok do životného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijný plán), ktoré 
 vykonajú odborní zamestnanci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať   interné 
 predpisy objednávateľa , s ktorými bol riadne oboznámený a riadiť sa pokynmi  objednávateľa 
 v prípade havarijnej  alebo mimoriadnej situácie. 

9.  Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa 
 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

10.  Zhotoviteľ je povinný  pri realizácii diela zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
 svojich  zamestnancov, vrátane aj všetkých ďalších osôb, ktoré sa budú pohybovať na 
 stavenisku, dodržiavať povinnosti dané NV SR č. 396/2006 Z. z. a mať vypracovaný Plán 
 bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý určuje pravidlá na vykonávanie prác na 
 stavenisku. Je povinný poskytnúť  svojim zamestnancom príslušné ochranné pracovné 
 pomôcky a zároveň zabezpečiť výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali 
 príslušným právnym predpisom.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné neoprávnené zásahy do budovy alebo zariadení 
 objednávateľa,  ktoré boli spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa 
 ju uhradiť v celom rozsahu. Uvedené sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú subdodávateľom 
 zhotoviteľa. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 
 zhotoviteľovi   ako veriteľovi,  zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 
 písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa  je 
 oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie  pohľadávky  zhotoviteľom bez 
 predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na  § 525 ods. 2  
 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 

14.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu  
objednávateľa  ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by   
bola alebo mohla byť zmena v osobe zhotoviteľa ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná  
právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako  
majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní  
pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré 
ku dňu platnosti tejto Zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek 
vzájomného zmluvného vzťahu zhotoviteľovi ako veriteľovi a objednávateľovi ako dlžníkovi. 
Zmluvné strany  sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon zhotoviteľa  ako veriteľa vedúci k 
zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa  ako 
dlžníka absolútne neplatný.  Súhlas za objednávateľa  je oprávnený vydať len jeho štatutárny 
orgán. Porušenie povinnosti   uvedené v tomto bode je považované za závažné porušenie 
tejto Zmluvy. 

15. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej 
 osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Postúpenie práv a 
 povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.  
16. Zhotoviteľ  je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov            
 a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré 
 objednávateľ ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť 
 zhotoviteľ, zamestnanci zhotoviteľa  a tretie osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi do styku pri 
 vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti  
 zamestnancov zhotoviteľa a všetky tretie osoby, ktoré v  mene zhotoviteľa budú 
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 vykonávať alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na vykonávaní diela 
 zhotoviteľom pre objednávateľa.  

 
 

čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (čl. X. bod 2, bod 3. 
tejto zmluvy). 

2. Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi 
predpismi. 

3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 – špecifikácia diela/ položkový rozpočet 
diela  (čl. III. bod 1. a čl. VI. bod 1. tejto zmluvy), Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov 
zhotoviteľa (čl. V. bod 21 tejto zmluvy). 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
 
Kysucké Nové Mesto, dňa                                                           Košice, dňa 
Zhotoviteľ :                                                                                Objednávateľ : 
 
 
 
 
______________________________                                    ______________________________ 
          Milan Janči , konateľ                  MUDr. Ján Slávik, MBA 
 TERMEL SK, spol.  s r. o.                        generálny riaditeľ 
                                                 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
  
 
 
 
                                         
        ______________________________ 
                                          MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD. 
                     výkonný riaditeľ pre LPS 
             Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 6 908,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 8 277,53 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 31 243,50 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 2 361,96 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 19 542,82 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 68 333,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 68 333,81

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 68 333,81 13 666,76

Objednávateľ
25 82 000,57

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

14.07.2021

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia výmeníkovej stanice pre Monoblok - Tr.SNP, 

Košice

Ústredné vykurovanie

   

UNLP   

   

TERMEL  SK, spol. s r.o.   

   Strana 1  z 1



Stavba:   Rekonštrukcia výmeníkovej stanice pre Monoblok - Tr.SNP, Košice

Objekt:   Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:   UNLP

Zhotoviteľ:   TERMEL SK, spol s r.o. Spracoval:   

Dátum:   14.07.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 952,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   2 952,000 0,000

1 962042334.

Búranie betónových podperných pätiek pod jestvujúcimi 

výmenníkmi prerezaním a likvidácia betónovej sute   ks 6,000 492,000 2 952,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   39 521,038 2,259

713 Izolácie tepelné   11 962,216 0,213

2 713300842

Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z 

konštr. vrátane povrchové úpravy,  -0,05250t   m2 468,000 8,755 4 097,340 0,000

3 713400842

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane 

povrchovej úpravy,  -0,04810t   m2 262,000 8,755 2 293,810 0,000

4 713411121

Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP 

pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová   m2 968,260 5,286 5 118,222 0,213

5 771209002.1 Poplatok za skladovanie tepelnej izolácie   t 7,188 63,000 452,844 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   8 716,489 0,225

6 732212823

Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu nad 

2500 do 6300 l,  -1,62390t   ks 1,000 44,473 44,473 0,000

7 732213815

Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie 

demontovaného ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l   ks 4,000 92,982 371,928 0,035

8 732214821

Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z 

ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l   ks 1,000 20,583 20,583 0,000

9 732221824

Demontáž výmenníka tepla protiprúdového s plávajúcou 

hlavou o v. pl. nad 125 do 140 m2,  -3,84470t   ks 3,000 143,597 430,791 0,000

10 732223824

Rozrezanie výmenníka tepla protiprúdového s plávajúcou 

hlavou o v.pl. nad 125 do 140 m2   ks 18,000 147,486 2 654,748 0,190

11 732224824

Vypúšťanie vody z výmenníka s plávajúcou hlavou o v. pl. do 

140 m2   ks 3,000 36,756 110,268 0,000

12 732229180.S

Montáž doskového výmenníka tepla zvisle Reflex Q 6000 kW 

GXD-051-L-7-SR   ks 2,000 480,781 961,562 0,000

13 732331312.S Montáž expanznej nádoby Reflex 1000 l PN10   ks 2,000 184,000 368,000 0,000

14 732331314.S Montáž expanznej nádoby Reflex 1500 l PN10   ks 1,000 225,000 225,000 0,000

15 732390857

Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu 

nádrže nad 400 do 500 l,  -0,10050t   ks 1,000 261,839 261,839 0,000

16 732429118.S Montáž čerpadla TPE 80-180/2   ks 2,000 192,000 384,000 0,000

17 732890802

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt strojovní 

vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m   t 18,696 61,293 1 145,934 0,000

18 998732102

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 

m   t 18,696 66,616 1 245,453 0,000

19 998732193

Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 500 m   t 18,696 26,311 491,910 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   1 532,876 0,103

20 733120815

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38,  

-0,00254t   m 13,000 1,593 20,709 0,001

ROZPOČET  

Miesto:  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

21 733120819

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 

60,3,  -0,00473t   m 24,000 2,209 53,016 0,001

22 733120832

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 

133,  -0,01384t   m 42,000 2,681 112,602 0,004

23 733120836

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 

159,  -0,02359t   m 20,000 2,935 58,700 0,003

24 733120842

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 273,  -

0,05686t   m 18,000 4,958 89,244 0,004

25 733120844

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemer 377,  -

0,10344t   m 9,000 19,481 175,329 0,025

26 733124117

Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 

50/32   ks 4,000 19,802 79,208 0,006

27 733124126

Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 

125/80   ks 4,000 59,384 237,536 0,018

28 733124129

Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 

150/80   ks 1,000 88,349 88,349 0,006

29 733124132

Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 

200/100   ks 1,000 124,126 124,126 0,008

30 733124133

Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 

250/150   ks 2,000 179,909 359,818 0,024

31 733140811 Demontáž odvzduš. nádoby   ks 4,000 2,800 11,200 0,000

32 733190801

Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej 

do DN 50 -0,00072t   ks 22,000 0,075 1,650 0,000

33 733191828 Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108 -0,00068t   ks 38,000 0,130 4,940 0,000

34 733191844 Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 377,  -0,00292t   ks 26,000 0,209 5,434 0,000

35 733193820

Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z 

uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm,  -0,00747t   ks 18,000 0,368 6,624 0,001

36 733194830

Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - 

profilu nad 10 do U 16,  -0,01280t   ks 22,000 0,711 15,642 0,001

37 733890803

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m   t 1,320 67,234 88,749 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   8 755,447 1,632

38 734100811

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50,  -

0,01400t   ks 3,000 5,850 17,550 0,000

39 734100813

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do 

DN 150,  -0,08300t   ks 4,000 13,877 55,508 0,000

40 734100816

Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 250 do 

DN 300,  -0,23200t   ks 1,000 32,840 32,840 0,000

41 734109215 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65   

súb

. 4,000 51,596 206,384 0,032

42 734109216 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80   

súb

. 18,000 66,040 1 188,720 0,205

43 734109217

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 

100   

súb

. 1,000 86,885 86,885 0,013

44 734109218

Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 

125   

súb

. 10,000 103,598 1 035,980 0,144

45 734111411. Montáž armatúry prírubovej PN 40 DN 15   

súb

. 24,000 47,863 1 148,712 0,145

46 734111413. Montáž armatúry prírubovej PN 40 DN 40   

súb

. 4,000 84,132 336,528 0,059

47 734111416. Montáž armatúry prírubovej PN 40 DN 65   

súb

. 2,000 111,316 222,632 0,053

48 734111422. Montáž armatúry prírubovej PN 40 DN 150   

súb

. 10,000 366,406 3 664,060 0,976

49 734140823

Demontáž ventilu redukčného s rozšíreným výstupom DN 

50/100,  -0,02800t   ks 4,000 10,474 41,896 0,000

50 734141115 Montáž odvzduš. nádoby   ks 4,000 28,320 113,280 0,000

51 734160814

Demontáž odvádzača kondenzátu nad 50 do DN 100,  -

0,02800t   ks 6,000 5,614 33,684 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

52 734190814 Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja do DN 50   ks 6,000 2,007 12,042 0,000

53 734190818

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do 

DN 100   ks 8,000 2,824 22,592 0,000

54 734190822

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 100 do 

DN 150   ks 8,000 3,639 29,112 0,000

55 734190825

Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 250 do 

DN 300   ks 2,000 6,429 12,858 0,000

56 734419111.

Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou 

stonkou   ks 12,000 16,820 201,840 0,003

57 734494213.

Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 

akosť mat. 22 353.0 G 1/2   ks 4,000 15,402 61,608 0,001

58 734494214.

Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 

akosť mat. 22 353.0 G 3/4   ks 4,000 15,484 61,936 0,001

59 998734103 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   t 1,920 36,820 70,694 0,000

60 998734193

Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 

vzdialenosť do 500 m   t 1,920 51,097 98,106 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   7 453,368 0,041

61 767250191 Príplatok za vyrezanie otvoru pr. 50-160   ks 8,000 5,650 45,200 0,000

62 767250192 Príplatok za vyhotovenie lemu uholníkom   ks 15,000 10,342 155,130 0,000

63 767251111. Montáž podiest z oceľového ryhovaného plechu   kg 15,000 35,767 536,505 0,001

64 767553439 Výroba oceľ. konštr.   kg 405,390 7,263 2 944,348 0,000

65 767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg   kg 168,940 5,811 981,710 0,014

66 767995102

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg   kg 236,450 4,210 995,455 0,014

67 767996801

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 

jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   kg 250,000 1,389 347,250 0,013

68 423411000

Kotevný systém, uloženie potrubia, závesy, tyče, objímky, 

skrutky, konzoly, posuvné a pevné uloženia   kpl 1,000 1 424,000 1 424,000 0,000

69 998767102

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,405 39,060 15,819 0,000

70 998767192

Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu 

dopr. vzdial. do 100 m   t 0,405 19,633 7,951 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   1 100,642 0,045

71 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 14,730 4,377 64,473 0,002

72 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm   m2 14,730 6,664 98,161 0,004

73 783424340

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 

dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm   m 60,000 1,911 114,660 0,005

74 783425350

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm 

dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm   m 88,000 2,335 205,480 0,011

75 783426360

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej 

dvojnás. 1x email a základným náterom   m 58,000 3,043 176,494 0,011

76 783427370

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 200 mm farby bielej 

dvojnás. 1x email a základným náterom   m 34,000 5,621 191,114 0,006

77 783428380

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 300 mm farby bielej 

dvojnás. 1x email a základným náterom   m 30,000 8,342 250,260 0,006

M Práce a dodávky M   21 904,772 0,119

23-M Montáže potrubia   21 803,132 0,119

78 230010315

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 25 x 3.2   ks 18,000 2,805 50,490 0,000

79 230010329

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 44.5 x 2.6   ks 24,000 3,318 79,632 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

80 230010347

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 76 x 3.2   ks 36,000 4,787 172,332 0,000

81 230010357

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 89 x 3.6   ks 20,000 5,408 108,160 0,000

82 230010367

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 108 x 4   ks 22,000 6,251 137,522 0,000

83 230010378

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 133 x 5   ks 10,000 7,752 77,520 0,000

84 230010389

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 159 x 6.3   ks 28,000 9,920 277,760 0,000

85 230010401

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 219 x 6.3   ks 16,000 11,968 191,488 0,000

86 230010413

Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 

D x t 273 x 7   ks 24,000 14,540 348,960 0,000

87 230012005 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 15 x 2.5   m 36,000 3,976 143,136 0,000

88 230012029 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 44.5 x 2.6   m 24,000 6,153 147,672 0,000

89 230012047 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 76 x 3.2   m 26,000 9,293 241,618 0,000

90 230012057 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 89 x 3.6   m 24,000 11,181 268,344 0,000

91 230012068 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 108 x 4.5   m 38,000 15,074 572,812 0,000

92 230012078 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 133 x 5   m 22,000 17,563 386,386 0,000

93 230012089 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 159 x 6.3   m 36,000 19,272 693,792 0,000

94 230012101 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 219 x 6.3   m 34,000 21,776 740,384 0,000

95 230012113 Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 15 D x t 273 x 7   m 30,000 25,952 778,560 0,000

96 230020370

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 76 x 3,2   ks 4,000 141,250 565,000 0,003

97 230020371

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 89 x 4   ks 6,000 162,629 975,774 0,004

98 230020373

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 108 x 7   ks 2,000 213,884 427,768 0,002

99 230020374

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 133 x 22   ks 2,000 428,436 856,872 0,011

100 230020375

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 159 x 6.3   ks 8,000 485,350 3 882,800 0,043

101 230020376

Dodatočné osadenie rúrových dielov privarovacích, mat. tr. 

11-13 D x t 273 x 16   ks 4,000 548,466 2 193,864 0,024

102 230025047

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 76 x 3.2   ks 8,000 44,085 352,680 0,002

103 230025057

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 89 x 3.6   ks 12,000 48,165 577,980 0,003

104 230025068

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 108 x 4.5   ks 4,000 55,152 220,608 0,001

105 230025078

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 133 x 5   ks 4,000 61,256 245,024 0,002

106 230025089

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 159 x 6.3   ks 12,000 70,202 842,424 0,008

107 230025101

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 219 x 6.3   ks 8,000 105,218 841,744 0,008

108 230025113

Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x 

t 273 x 7   ks 8,000 106,702 853,616 0,010

109 230120014 Odmasťovanie potrubia DN 25   m 36,000 0,850 30,600 0,000

110 230120016 Odmasťovanie potrubia DN 40   m 24,000 1,033 24,792 0,000

111 230120018 Odmasťovanie potrubia DN 65   m 26,000 1,748 45,448 0,000

112 230120019 Odmasťovanie potrubia DN 80   m 24,000 2,232 53,568 0,000

113 230120020 Odmasťovanie potrubia DN 100   m 38,000 2,904 110,352 0,000

114 230120021 Odmasťovanie potrubia DN 125   m 22,000 3,664 80,608 0,000

115 230120022 Odmasťovanie potrubia DN 150   m 36,000 5,012 180,432 0,000

116 230120023 Odmasťovanie potrubia DN 200   m 34,000 8,663 294,542 0,000

117 230120024 Odmasťovanie potrubia DN 250   m 30,000 11,102 333,060 0,000

118 230120042 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40   m 60,000 1,659 99,540 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 
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119 230120044 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65   m 26,000 2,036 52,936 0,000

120 230120045 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80   m 24,000 2,199 52,776 0,000

121 230120046

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 

100   m 38,000 2,362 89,756 0,000

122 230120047

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 

125   m 22,000 2,588 56,936 0,000

123 230120048

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 

150   m 36,000 2,783 100,188 0,000

124 230120049

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 

200   m 34,000 3,127 106,318 0,000

125 230120050

Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 

250   m 30,000 3,366 100,980 0,000

126 230163007

Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, 

D 48-63.5, hr. steny 1.0-6.5, 2 exp.   ks 2,000 111,393 222,786 0,000

127 230163011

Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, 

D 89-127, hr. steny 3.5-10, 3 exp.   ks 4,000 162,519 650,076 0,000

128 230163013

Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, 

D 133-180, hr. steny 4.0-11, 3 exp.   ks 2,000 166,100 332,200 0,000

129 230163015

Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, 

D 194-219, hr. steny 4.5-12, 3 exp.   ks 2,000 169,362 338,724 0,000

130 230163018

Kontrolné prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D4, 

D 245-324, hr. steny 6-14, 3 exp.   ks 1,000 193,792 193,792 0,000

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   101,640 0,000

131 360410073. Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm, bez prenosu   ks 12,000 8,470 101,640 0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   3 956,000 0,000

132 R001 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie   kpl 1,000 586,000 586,000 0,000

133 R002 Tlakové skúšky a revízie - úradná tlaková skúška   kpl 1,000 1 420,000 1 420,000 0,000

134 R003 Osvedčenie PD OPO   kpl 1,000 682,000 682,000 0,000

135 R004 Tlakové skúšky za prítomnosti dodávateľa tepla   kpl 1,000 384,000 384,000 0,000

136 R005 Vykurovacie a komplexné skúšky   kpl 1,000 726,000 726,000 0,000

137 R006

Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných 

miestach a práce v stiesnenom priestore   kpl 1,000 158,000 158,000 0,000

Celkom   68 333,810 2,379
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Pritoha c. 2 : Zoznam subdodavatei'ov
Subdoddvatefc. 1.:

a/
b/
c/
d/
e/
//

g/

h/

Obchodne meno
Sidlo
ICO
Predmet subdodavky
Presny rozsah subdodavky
Percentualny podiel tejto
subdodavky z celkoveho plnenia
zmluvy
Osoba oprdvnend konafza
subdoddvatefa

Ine

REMONTs.r.Q. Kosice
Jantdrovd30 040 01 Kosice

17080401
Zvaracske prace a pomocne zamocnicke prace
Zvdranie potrubi

30%

Meno a priezvisko -Marian Retter
Adresa pobytu :Lesnd 16 044 24 Poproc
Datum narodenia:
Tel. kontakt: 0903 607103
E-mail adresa :remont@termont-ke.sk

Subdoddvatefc. 2.:

a/
b/
c/
d/
e/
//

g/

h/

Obchodne meno ,'!
Sidlo
ICO
Predmet subdodavky
Presny rozsah subdodavky
Percentualny podiel tejto
subdodavky z celkoveho plnenia
zmluvy
Osoba oprdvnend konafza
subdoddvatefa

Ine

TERMEL,s.r.o.
Zeleznicnd 1392/41 013 01 Teplicka nad Vdhom

;!>

MontdSne peace
Montdz technologic
20%

Meno a priezvisko : Ivan Drdbik
Adresa pobytu : Zeleznicnd 1392/41 013 01 Teplicka nad
Vdhom
Datum narodenia:
Tel. kontakt: 0944 670231
E-mail adresa : termelsro@amail.com

SubdoddvateFc. 3.:

a/
b/
c/
d/
e/
//

g/

Obchodne meno
Sidlo
ICO
Predmet subdodavky
Presny rozsah subdodavky
Percentualny podiel tejto
subdodavky z celkoveho plnenia
zmluvy
Osoba oprdvnend konafza
subdoddvatefa

Meno a priezvisko :
Adresa pobytu :
Datum narodenia:
Tel. kontakt:
E-mail adresa :


