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uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
-  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor 
IČO: 00 397 768 
 IČ DPH: SK2021157050  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických : Ing. Daniela Čorňáková 
zmluvných:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Tel. č.:
e-mail:

JUDr. Zuzana Gažová 

+421 55 234 1140  

  (ďalej len „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Adifex, a. s. 
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva 
IČO: 46 71 58 94 
DIČ: 2023532115 
IČ DPH: SK2023532115 
zástupcovia na rokovanie
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:

IBAN: 
SWIFT 

Ing. Martin Laurinčík 
Ing. Martin Laurinčík 

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č.  6864/B 
Tel. č.:  +421 907 203 214 
e-mail:  adifex@adifex.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

Čl. II 
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY 

Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  v znení neskorších predpisov
s názvom predmetu zákazky: „Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-
rekonštrukcia elektroinštalácie“. 

ZMLUVA O DIELO Č. 652/2019 
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Čl. III 
PRÁVNE PREDPISY 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 18/1996 Z. z.“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„vyhláška č. 87/1996 Z. z.“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ďalšími 
právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy. 

Čl. IV 
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a
nebezpečenstvo dielo: „Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-
rekonštrukcia elektroinštalácie“ a to:
a) v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou projekčnou kanceláriou RETAR s.r.o.,

Moldavská 8, 040 11 Košice v 06/201 a
b) v špecifikácii a v rozsahu dodávok a prác  uvedených v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto

zmluvy a Prílohou č. 1 a
c) v súlade s ohlásením stavebných úprav č. MK/A/2018/23121-02/I/SOM vydaným Mestom Košice,

pracovisko Košice – Staré mesto ako príslušným stavebným úradom dňa 07.12.2018 a
d) v súlade s časovým a finančným harmonogramom
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) 

2. Miestom realizácie diela je objekt  Administratívna budova Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach,
Mánesova 23, Košice.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto
zmluvou, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, prípadne s jej dohodnutými
zmenami, v súlade s povoleniami potrebnými pre uskutočnenie diela, vyjadreniami dotknutých orgánov
a organizácií štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami,
ako aj v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo zápisnične prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

6. Súčasťou zmluvy je Dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí nedeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

Čl. V 
ČAS PLNENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
a) termín zápisničného prevzatia staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti

tejto zmluvy,
b) termín ukončenia a odovzdania diela: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi.
Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku 3 dni vopred.

3. Za splnenie termínu, špecifikovaného v ods. 1. písm. b) tohto článku sa považuje odovzdanie a prevzatie
diela, realizovaného v objekte vo vlastníctve objednávateľa, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí
diela, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne v prípade, ak zhotoviteľ riadne ukončí
dielo pred dohodnutým termínom, bez nároku na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa O splnení predmetu
tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni
vopred.
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5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá
bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa
s plnením termínov podľa tejto zmluvy.

6. V prípade ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v takom
prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas  trvania týchto
skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

Čl. VI 
CENA DIELA 

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade
s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov, podľa realizačného projektu a rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami podľa
Prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Cena za vykonanie diela je:
Celková cena bez DPH: 439 961,11 eur

Slovom: štyristotridsaťdeväť tisíc deväťstošesťdesiatjeden a 11/100 eur

Ak je zhotoviteľ platiteľom dane v tuzemsku, vo faktúre uvedie 0% DPH, pričom zhotoviteľ na faktúru
uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov.“

3. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu
zmluvy v EUR, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia
staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie realizácie diela" vrátane
koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd
pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky
pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, vrátane nákladov vynaložených na
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme
a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, nákladov na dielenskú dokumentáciu, nákladov na východzie
revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu a ostatných vzniknutých odpadov.

Čl. VII 
FINANCOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela uvedenú v čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy na
základe faktúry zhotoviteľa formou splátok nasledovne:
a) 2,85 % mesačne z celkovej dohodnutej ceny objednávateľ uhradí po dobu 35 mesiacov

v pravidelných mesačných splátkach vždy k 15. dňu daného mesiaca,
b) zostávajúca čiastka bude uhradená v 36 mesiaci k 15 dňu daného mesiaca.

2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zápis z odovzdávacieho a preberacieho konania diela
a položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom
objednávateľa.

3. Zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela nasledovne:
a) po odovzdaní a prevzatí diela ako celku
b) zhotoviteľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, bude objednávateľovi fakturovať za predmet

zmluvy cenu bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH
v uvedenej výške uhradí objednávateľ,

c) ak je zhotoviteľ platiteľom DPH v tuzemsku, cenu podľa ust. ods. 2 článku VI. tejto zmluvy bez DPH
a vo faktúre uvedie 0% DPH, pričom zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej
povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

d) v prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH bude fakturovať cenu diela podľa ust. ods. 2 článku VI
tejto zmluvy ako cenu celkom. Zároveň zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „neplatca DPH“.

Poznámka: text zmluvy v ods. 3 písm  b) – d) tohto článku uzatváranej s úspešným uchádzačom bude 
upravený podľa postavenia zhotoviteľa voči povinnosti platby DPH.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového

dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ predkladá faktúru a položkovitý súpis vykonaných dodávok a prác podpísané zhotoviteľom,
vrátane dokumentácie uvedenej v ods. 7 tohto článku písomne doručené poštovou zásielkou alebo
osobne na adresu objednávateľa.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia, ktorá
nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa ods. 5 tohto článku zmluvy a/alebo podklady podľa ods. 7
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tohto článku, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po 
doručení novej opravenej faktúry objednávateľom.  

7. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť:
a) zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ

potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených
dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci
tejto zmluvy,

b) položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byt' v súlade s položkami prác a dodávok

uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' vytvorený priamo z 
rozpočtu,  

- súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo 
dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

- súpis vykonaných prác a dodávok musí byt' potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou 
autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom, 

- súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác 
a dodávok v súlade s touto zmluvou, 

c) druhú kópiu listov stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované dodávky a práce,
d) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,
e) certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu za fakturované obdobie.

Čl. VIII 
SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu,
uvedenú v čl. IV ods. 1 písm. a) tejto zmluvy v ďalších 2 vyhotoveniach a kópie vyjadrení orgánov
verejnej správy pri preberaní pracoviska (staveniska). Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať,
používať a získať projektovú dokumentáciu pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy len so súhlasom
objednávateľa. V prípade oprávnenej požiadavky zhotoviteľa na kopírovanie, používanie a získavanie
projektovej dokumentácie pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy, objednávateľ písomne udelí takýto
súhlas bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia oprávnenej žiadosti
zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných dokumentov,
dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných touto zmluvou. Poverení
zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase

počas realizácie diela.

3. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol
vypracovaný za účelom realizácie diela, oznámi táto strana zistenú chybu alebo vadu okamžite druhej
strane.

4. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
a) za zhotoviteľa:

osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho: Miroslav Weinzettel 
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť 
túto osobu/osoby odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto zmluve. 

b) za objednávateľa:
osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru: Štefan Fedor 

5. Zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu osoby uvedenej v ods. 4 písm. a) tohto článku zmluvy výlučne
v prípade:
a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,
c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie

plnenia  tejto zmluvy. 

6. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobách uvedených v ods. 4 z dôvodov
uvedených v ods. 5 písm. a) až c) tohto článku zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote
do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie  žiadosť o zmenu v rozsahu:
- názov odborníka
- meno a priezvisko
- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť (osvedčenie o odbornej spôsobilosti).
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7. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v ods. 6 tohto článku, nie je oprávnený pokračovať
v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkmi podľa ods. 4 tohto článku zmluvy, objednávateľ vyznačí
v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením
diela.

8. Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa o výmenu ktorejkoľvek osoby uvedenej v tejto zmluve v
prípade, ak jej pracovné výsledky alebo správanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne plnenie zmluvy.
Zhotoviteľ vyhovie takejto riadne odôvodnenej žiadosti objednávateľa bezodkladne po oznámení týchto
skutočností objednávateľom.

9. Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa tejto zmluvy stavebný dozor
(ďalej len „stavebný dozor“) v zmysle ust. § 46b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  Za tým účelom má poverená osoba,
vykonávajúca stavebný dozor prístup na pracoviská, vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti
realizujú. Na vyžiadanie stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný predložiť  mu výkresy, vzorky
materiálov a iné podklady súvisiace s  predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty.
S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ
a ním poverené osoby zaobchádzať dôverne.

10. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nie sú oprávnení dopĺňať/meniť zmluvné
dokumenty.

11. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, na ktoré bol objednávateľom splnomocnený. Ak sa
vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného zástupcu vo veciach technických pred výkonom
určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa
zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozoru, okrem takých, ktoré budú
odsúhlasené so zhotoviteľom.

12. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak:
a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v zmluvných

dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor koná v mene
objednávateľa,

b) stavebný dozor nie je oprávnený zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov
alebo zodpovednosti podľa tejto zmluvy;

c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh,
požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo stavebného
dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má
podľa zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu či nesúlad.

13. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom
zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela na pracovisko (stavenisko)
počas doby podľa schváleného harmonogramu prác.

14. Po uplynutí každého kalendárneho mesiaca realizácie diela od začatia realizácie diela, objednávateľ
porovná skutočne vykonané práce (na základe predloženého a schváleného súpisu vykonaných prác)
s časovým postupom prác podľa predloženého harmonogramu. V prípade, ak sa na základe uvedeného
porovnania zistí omeškanie zhotoviteľa s realizáciou diela, uplatní objednávateľ u zhotoviteľa nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. XII ods. 2 tejto zmluvy z ceny tej časti vykonávaného diela
uvedenej v harmonograme, ktorá mala byť zo strany zhotoviteľa v danom mesačnom období
realizovaná. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto
zmluvy.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto  zmluvy predložiť
na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude
podrobne vymedzená hranica pracoviska (staveniska), určený vjazd a výjazd pre dopravnú techniku aj
s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený
spôsob zaistenia BOZP a PO, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.

16. Časový a finančný postup - harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) spracuje zhotoviteľ ku dňu
prevzatia pracoviska (staveniska) a v jednom vyhotovení ho predloží objednávateľovi. Zmluvné strany
sa dohodli, že harmonogram bude členený z hľadiska časového postupu a finančného rozsahu
vykonávaných prác, a to na mesačné intervaly.

17. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté
od objednávateľa, na základe ktorých bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy
rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť pracoviska  (staveniska). Zhotoviteľ
zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že
niektoré plnenia nie sú uvedené v dohode, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne
objednávateľ svojim úmyselným konaním. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil
s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela
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a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odpornými 
znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

Čl. IX 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade
realizačnou projektovou dokumentáciou, špecifikáciou a rozsahom dodávok a prác podľa čl. IV ods. 1 tejto
zmluvy a v súlade s časovým a finančným postupom - harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“).
Zhotoviteľom vykonané dielo bude ďalej v súlade:
a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, ON pričom

za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, vád,
nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne
spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,

b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela
minimálne po dohodnutú záručnú dobu,

c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a
požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať  zákaz   podľa   ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) uložiť alebo
ponechať odpad na inom mieste ako  na mieste na to týmto zákonom určenom, zneškodniť odpad alebo 
zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 

3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25
zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.

4. Zhotoviteľ je povinný:
a) iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

5. Objednávateľ zabezpečí na pracovisku (stavenisku) body napojenia na odber médií – voda a elektrina.
Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené samostatnými meračmi vo
vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a to na náklady zhotoviteľa. Počas doby
realizácie diela znáša náklady na odber médií zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo
strany zhotoviteľa realizovaná na základe samostatných faktúr vystavených objednávateľom štvrťročne
so 14-dňovou lehotou splatnosti.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu
objednávateľovi.

7. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela udržiavať na vlastné náklady používané pozemné
komunikácie vyčistené; zhotoviteľ je povinný vyčistiť uvedené komunikácie i po ukončení a odovzdaní
diela  objednávateľovi.

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela
podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu
spôsobenú porušením tejto povinnosti.

9. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP
a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela.

10. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia
a o postupe v prípade požiaru. Prevzatím pracoviska (staveniska) prechádza nebezpečenstvo škody na
stanovisku a na zhotovovanom diele na zhotoviteľa.

11. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša
zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom až do doby úplného prevzatia celého diela
objednávateľom bez vád a nedorobkov.

12. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva
dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži,  poškodeniu alebo zničeniu.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov
subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele, a to pri odovzdaní pracovisku
(staveniska).
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15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov,
v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiace právne predpisy a ostatné predpisy
v BOZP a PO, dodržiavať ustanovenia uvedené v  Dohode o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku) uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Príloha č. 2 
tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

16. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami,
tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod
práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí pracovisko (stavenisko) tak, aby nedošlo
k pádu predmetov z výšky.

17. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod
prevádzky.

18. Zhotoviteľ nesmie skladovať materiál na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve.

19. Po ukončení diela je zhotoviteľ diela povinný terén dotknutý stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného
stavu.

20. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať  materiály v kvalite
a v súlade s platnými STN, ON, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Akékoľvek materiály,
časti a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve môžu byť zhotoviteľom použité
na zhotovenie diela iba vtedy, ak výroba, pôvodných materiálov, častí a zariadení uvedených v tejto
zmluve v čase plnenia tejto zmluvy bola ukončená. O tejto skutočnosti zhotoviteľ predloží
objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Na základe uvedených skutočností a po predchádzajúcom
písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto zmluve.

21. Zhotoviteľ najneskôr 2 pracovné dni vopred oznámi objednávateľovi termín vykonania tlakových skúšok
alebo v tom istom termíne vyzvať objednávateľa ku kontrole prác, ktoré majú byť ďalším postupom
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade je povinný na požiadanie objednávateľa
príslušnú tlakovú skúšku opakovať, alebo zakryté práce odkryť na vlastné náklady.

22. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo
vád v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo stavebným dozorom.

23. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraní
priamo na stavbe.

24. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľ alebo
jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez
akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa dohody a jej
príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v
tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám dohody a jej príloh, môžu byť
zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú
v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie
výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa,
strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu
diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto
zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

25. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchýlne od projektovej
dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov
uvedených v tejto zmluve a jej príloh, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce
a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné
náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je
oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

26. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám vyhotovenie celého
stavebného diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto
zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť ani založiť akékoľvek
svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo
s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek
svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke
objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

27. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich
poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené
v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za poškodenie
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podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich 
objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí 
pracovisko (staveniska). 

28. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (Projekt
skutočného vyhotovenia diela).

29. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie
a tejto zmluvy a jeho odovzdaním objednávateľovi, pričom objednávateľ  dielo v rozsahu podľa čl. IV
ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo
k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednávateľom bez vád a nedorobkov.

30. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom
dokončenia a odovzdania diela zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť
objednávateľovi doklady bližšie uvedené v ods. 31 tohto článku. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží
doklady podľa prvej vety tohto odseku, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi
vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.

31. Pre odovzdanie diela zabezpečí zhotoviteľ nasledovnú dokumentáciu:
- projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme

a v 1 vyhotovení na CD,  
- východzie revízne správy, meracie protokoly, 
- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,  
- doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia, prípadne doklad o spôsobe naloženia so 

vzniknutým odpadom, 
- záručné listy a iné doklady, 
- plán užívania verejnej práce. 

Uvedené dokumenty budú podpísané a opečiatkované stavbyvedúcim, resp. oprávnenou osobou 
(revízny technik a pod.). Na uvedených dokumentoch bude uvedený aj názov diela. 

Zhotoviteľ uvedenú dokumentáciu predloží 2 x v tlačenej podobe a 1 x na CD nosiči. 

Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené dokumenty a doklady, dielo má vady brániace užívaniu 
a nie je pripravené k odovzdaniu.  

32. Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela
na objednávateľovom objekte, vybavení a zariadeniach. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik
škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri
úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri
určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.

33. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela zabezpečiť ochranu podzemných telekomunikačných vedení
pred ich poškodením v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických telekomunikáciách,
v znení neskorších predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu a verejného
osvetlenia. Zhotoviteľ za zaväzuje, že počas realizácie diela nebude stavebný materiál ukladať na
cestné teleso.

34. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že iným zhotoviteľom objednávateľa umožní vstup na stavenisko a v prípade
potreby strpí realizáciu iného diela na pracovisko (stavenisku) z dôvodu, že objednávateľ v priebehu
realizácie diela bude pre plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, zabezpečovať
ich plnenie inými zhotoviteľmi na základe osobitnej zmluvy.

35. Zhotoviteľ má povinnosť mať po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku.

36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude
dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo
alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa.
Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

37. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, zdraví a
majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na
účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi
verejnej správy za porušenie povinností, ktoré zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa a ktoré boli
objednávateľovi uložené po vyčerpaní opravných prostriedkov, ak objednávateľ riadne a včas umožnil
zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky
a námietky.
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Čl. X 
STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracovisko (staveniska) stavebný denník (ďalej len „SD“)
o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.

2. V SD musia byt' zapísané nasledovné údaje:
- dátum, počasie; 
- čas začiatku a skončenia prác pri realizácii diela;  
- počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela; 

3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote
do 5 pracovných dní.

4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných
dodatkov k tejto zmluve.

5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia
stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi.

Čl. XI 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov, pričom táto
záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi a jeho prevzatím
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Na materiál a zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal
pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov,
minimálne však v dĺžke 24 mesiacov. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej
prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa tohto odseku.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti
dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných
právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi osobitnú záručnú dobu na svietidlá v trvaní 5 rokov.

3. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho prevzatím
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej objednávateľ
nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať.

4. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady
a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia
diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu
vád a nedorobkov.

5. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru
a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán
k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

6. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo ak
nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak vykazuje
vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä odchýlka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou,
stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo
jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie.

7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií.
Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela.

8. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej
lehoty.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád bude
vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné
strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po
doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku budovy alebo
vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich



10 

okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom 
technicky možnom čase.  

10. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty.
V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje
poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke,
aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím,
že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom
objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo
poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva
nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej
objednávateľom. V prípade reklamácie vád diela nie je objednávateľ v omeškaní  s úhradou ceny diela
za reklamovanú časť diela.

12. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela
zistené počas záručnej doby odstraňovať.

Čl. XII 
SANKCIE 

1. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu pracovisko (stavenisko) v lehote
stanovenej v čl. V ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každý deň omeškania až do doby prevzatia pracoviska
(staveniska). Uvedený nárok objednávateľ písomne  uplatní u zhotoviteľa a následne uspokojí v súlade
s čl. XIV tejto zmluvy.

2. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením termínov
realizácie diela podľa čl. VIII ods. 14 tejto zmluvy  oproti predloženému harmonogramu, vzniká
objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý deň omeškania,
ktorý uplynie po ukončení každej jednomesačnej doby realizácie v predloženom harmonograme
a dátumom uvedeným v zápise v stavebnom denníku, a to vo výške 0,1 % z ceny tej časti
vykonávaného diela uvedenej v harmonograme, ktorá mala byť zo strany zhotoviteľa v danom období
realizovaná až do splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa harmonogramu. Uvedený nárok objednávateľ
písomne uplatní u zhotoviteľa a následne uspokojí v súlade s čl. XIV tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté
právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

3. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením termínu
realizácie diela podľa čl. V ods. 1 písm. b) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi stanoveným
termínom ukončenia a odovzdania diela, a to vo výške 0,05% zo zostávajúcej ceny diela podľa čl. VI
ods. 2 tejto zmluvy. Uvedený nárok objednávateľ písomne uplatní u zhotoviteľa a následne uspokojí
v súlade s čl. XIV tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu
prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote
jej splatnosti podľa čl. VII ods. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne
počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň
omeškania a vadu.

6. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 200,00 EUR. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo
jeho subdodávateľa sa nachádza na pracovisku (stavenisku) po vplyvom alkoholu alebo omamných
látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa
považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta
podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho
adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania
považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom
nedozvedel.
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8. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody
v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty sa môžu kumulovať.

Čl. XIII 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom
porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením
druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú
považovať:
a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený

v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:
a) zhotoviteľ nepredloží doklad o poskytnutí zábezpeky v zmysle ust. čl.  XIV ods. 1 tejto zmluvy.
b) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym ukončením diela alebo s plnením harmonogramu prác o viac ako

30 kalendárnych dní, okrem prípadu, ak je dôvodom omeškania dôvod podľa čl. V  ods.  6 tejto
zmluvy,

c) zhotoviteľ neprevezme stanovisko v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy,
d) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a

objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,
e) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, s projektovou

dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými
normami alebo pokynmi objednávateľa,

f) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy,
g) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej

osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
h) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik

škody,
i) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,
j) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas.

3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
a) objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si

zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne,
b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30

kalendárnych dní.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak počas plnenia predmetu zmluvy bolo
právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z Registra partnerov verejného sektora alebo ak mu
bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní.

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre
ktorý strana odstupuje od zmluvy.

6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia
odstúpenia vypratať a vyčistiť pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ
povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený
pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky
alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela.

7. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných
dní odo dňa skočenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto
zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho
určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ
povinný urobiť v lehote podľa ods. 6 tohto článku zmluvy.

8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi vybavenie
a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre
objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade
odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 7 tohto článku zmluvy.
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Čl. XIV 
ZABEZPEKA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi najneskôr pri
zápisničnom odovzdaní a prevzatí pracoviska (staveniska) zábezpeku vo výške 5 % z ceny diela bez
DPH a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a s  časovým harmonogramom predloženým zo strany zhotoviteľa formou:

a) bankovej kaučnej záruky vo výške určenej podľa tohto odseku  s trvaním počas účinnej doby využitia
týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy alebo

b) zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto odseku na účet objednávateľa, do 
účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto zmluvy na účet objednávateľa na č. ú.: IBAN: 
VS: 23082018.

2. Zábezpeka podľa ods. 1 písm. tohto článku bude  uvoľnená, resp. vrátená až po odstránení všetkých
vád a nedorobkov diela v lehotách stanovených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, a to na základe
písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorej nedeliteľnou prílohou bude zápisnica protokol o odstránení vád a
nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak zhotoviteľ vady a nedorobky
neodstráni, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zmluvné
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu vynaložených
nákladov na odstránenie vád a nedorobkov na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so
zábezpekou.  V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu
pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád a nedorobkov.

3. Zhotoviteľ požiada o vrátenie zábezpeky do 15 dní od protokolaného odovzdanie diela bez vád
a nedorobkov.

4. V prípade, ak v dôsledku nepredvídateľných skutočností na strane objednávateľa alebo vyššej moci
dôjde k vzniku prekážky, ktorá bráni zhotoviteľovi realizovať dielo v dohodnutom termíne a táto
prekážka má za následok prerušenie realizácie diela na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov, objednávateľ
predčasne uvoľní/vráti zhotoviteľovi 2/3 zostávajúcej časti  zábezpeky  podľa ods. 1 tohto článku zmluvy
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie/vrátenie zábezpeky.

Čl. XV 
VYŠŠIA MOC 

1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, ktorá nie je
závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala.

2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, je táto
zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej zmluvnej strane
a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané
písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po tom, čo zmluvná strana získala
vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré
uviedla v predmetnom oznámení, a to počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc.

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je povinná
s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie dôsledkov pôsobenia
prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť
potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením zmluvných povinností dotknutých prekážkou
vyššej moci.

4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto prekážka bránila
v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie jej trvania.

Čl. XVI 
SUBDODAVATELIA 

1. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý predložil zhotoviteľ do času uzavretia  zmluvy spolu
s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom
obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do 5 pracovných dní odo dňa, kedy
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sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. 

2. Ak v čase uzavretia zmluvy zhotoviteľovi neboli známi subdodávatelia a zhotoviteľ má v úmysle
realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, zhotoviteľ tak môže urobiť iba
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy
prostredníctvom subdodávateľa zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi s uvedením
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a  priezvisko, adresa pobytu
a dátum narodenia.

3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný
najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena
subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením
identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný  zoznam
subdodávateľov).

4. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené na
zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávatelia
podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy budú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na plnenie
tejto zmluvy a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu dohody.

Čl. XVII 
ZMENA ZMLUVY 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, pokiaľ
tieto nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto
zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami  a po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej
nedeliteľnou súčasťou.

2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov
uvedených v tejto zmluve ak:
a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods.2 tejto zmluvy smerom nadol taká, že časť

predmetu zmluvy sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k jej
splneniu zrealizovať,

b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela  špecifikovaného v čl. IV tejto zmluvy, ktorá je
nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, poskytuje ju
pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov,
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom
definovaným podľa tejto zmluvy a zmena zhotoviteľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti
alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zhotoviteľ pri úprave množstva resp. výmery uvedenej v Prílohe
č. 1 k tejto zmluve použije k oceneniu jednotkové ceny podľa predloženého rozpočtu, ktorý je
Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije pri položkách, ktoré sa vyskytli v rozpočte
tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto rozpočtu, pre dodávky a práce, ktoré nie sú v uvedenom
rozpočte budú ocenené individuálnou cenou odsúhlasenou objednávateľom. Zhotoviteľ najneskôr do
5-tich pracovných dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočnosti predloží objednávateľovi
k odsúhlaseniu zoznam položiek, špecifikáciu a ceny k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo
strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve.

3. Túto zmluvu je možné podľa ust. § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zmeniť počas jej trvania
bez nového verejného obstarávania dodatkom k tejto zmluve maximálne do 15 % hodnoty pôvodnej
zmluvnej ceny uvedenej v čl. VI ods. 2 tejto zmluvy za predpokladu, že hodnota všetkých oprávnených
zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy. Ak ide o zmenu
podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, hodnota všetkých zmien
nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy uvedenej v čl. VI ods. 2 tejto zmluvy.

4. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak:
a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia

z dôvodov:
aa) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
ab) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
ac) nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,
ad) vzniknú nepredvídané naviac práce, ktoré budú mať vplyv na termín plnenia,

b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky,
že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného
zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

c) v nadväznosti  na ustanovenie čl. XVI tejto zmluvy,
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d) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. VIII ods. 5 písm. a) až c) tejto zmluvy, na zmenu
osoby uvedenej v čl. VIII ods. 4 písm. a) tejto zmluvy,

e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
štatutárneho orgánu, technického alebo stavebného dozoru, stavbyvedúceho, zmena čísla
bankového účtu a pod.).

5. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve aj v prípade, ak:
a) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto

zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť
zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné  stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú
v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie
výrobcu,

b) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodné riešenie sa počas plnenie
zmluvy ukáže ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú kvalitatívne
adekvátne,

c) počas plnenia zmluvy dôjde k nemožnosti plnenia predmetu zmluvy, alebo jeho časti  podľa pôvodne
požadovanej technickej špecifikácie z dôvodu morálnej zastaranosti, z tohto dôvodu uchádzač
predkladá modifikovaný predmet zmluvy s technickou špecifikáciou rovnakých alebo vyšších
technických parametrov za dodržania pôvodnej ceny predmetu zmluvy, resp. jej úpravy smerom
nadol, pričom pred jeho nahradením je zhotoviteľ povinný postupovať podľa čl. IX ods. 24 tejto
zmluvy.

6. V  prípadoch podľa písmena a) až c) odseku č. 5 tohto článku a  po predchádzajúcom písomnom
súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého
môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa
za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

Čl. XVIII 
VLASTNÍCKE PRÁVO 

Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa 
okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie 
diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša v zmysle čl. IX. ods. 11 tejto 
zmluvy zhotoviteľ.  

Čl. XIX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ustanoveniami platných právnych predpisov
v oblasti nakladania s odpadmi.

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným,
nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto
prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy
novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok
ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť
riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto
nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu SR.

5. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena,
právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto
zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty,
výpoveď alebo  odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa
doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej strany vráti druhej zmluvnej strane
ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti
v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť
považuje za doručenú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát  o tom
nedozvedel.
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7. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami,
pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

8. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ
dostane 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

10. Prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia, rozsah dodávok a prác – rozpočet
Príloha č. 2    Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na

pracovisku (stavenisku) 
Príloha č.3  Zoznam subdodávateľov 

V Žiline dňa 16.5.2019 V Košiciach dňa ............................ 

Za zhotoviteľa:  Za objednávateľa: 

...................................................... ...................................................... 
Ing. Martin Laurinčík prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
predseda predstavenstva rektor   
Adifex, a. s. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801

Názov objektu EČO

Miesto: Mánesova 23, Košice Miesto Košice

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

22.2.2019

Merné a účelové jednotky

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

0 0 0 0 0 0

Rozpočtové náklady v EUR

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

1 HSV Dodávky 0 8 Práca nadčas 0 13 Zariad. staveniska 0 0

2 Montáž 0 9 Bez pevnej podl. 0 14 Mimostav. doprava 0 0

3 PSV Dodávky 0 10 Kultúrna pamiatka 0 15 Územné vplyvy 0 0

4 Montáž 0 11 0 16 Prevádzkové vplyvy 0 0

5 "M" Dodávky 130 698,64 17 Ostatné 0 0

6 Montáž 303 082,47 18 VRN z rozpočtu 0

7 433 781,11 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0

20 HZS 6 180,00 21 Kompl. činnosť 0 22 Ostatné náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 439 961,11

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20 % z 439 961,112 87 992,22

Objednávateľ 25 527 953,33

Dátum a podpis Pečiatka E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kĺzavá doložka 0

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0

ZRN (r. 1-6) 

+ 1% Dodávky

Cena s DPH (r. 23-24)

 Administratívna budova v botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice 

Rekonštrukcia ELI

Ing.Babčák

Adifex, a. s.



Názov stavby
Názov objektu

Cena celkom 

Dodávka   Eur Montáž   Eur Eur

REKAPITULÁCIA:

Spolu ELI a stavebné práce a zemné práce 130 698,64 137 077,53

HZS ELI 6 180,00

EPS-Elektrická požiarna signalizácia 8 053,26

LAN 143 645,09

Prístupový systém 14 306,60

 Administratívna budova v botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice 
Rekonštrukcia ELI

Cena   Price



AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ceny bez DPH

A. ZÁSUVKOVÉ OBVODY

01. Rozvádzače 

1 210193004 01.1 Rozpojovacia istiaca skriňa (RIS) ks 1 1 068,00 68,00 1 068,00 68,00 1 136,00

Plastová, rozpojovacia, pilierová, so zemnou rohožou, šírka 595mm, výška 

do 850 mm, prívod a vývod na V-praporce a strmeňové svorky, prívod a 

vývod do 240 mm2, 5x odpínač do 400A, v káblovom priestore s 

materiálom na pohltenie vlhkosti.                                                 Výrobca : 

HASMA Krompachy

1 210193061 01.2 Rozvádzač HR ks 1 4 424,00 84,00 4 424,00 84,00 4 508,00

Rozvádzač je oceľoplechový, skriňový, pristavený k stene.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 160A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 600x2100x400mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa Sarel kompletná, vč. Zberní, šxvxhl = 600x2100x400 mm ks 1

3 Trojpólový istič NSX160F-160A+Micrologic 5.2E+vypínacia cievka,230V AC ks 1

4 Prepäťová ochrana SPC25/3+0, T1+T2 ks 1

5 Trojpólový poistkový odpojovač SBI-MGN15717 ks 12

6 Valcová poistka 22x58, 80AgG ks 27

7 Valcová poistka 22x58, 63AgG ks 3

8 Valcová poistka 22x58, 40AgG ks 3

9 Valcová poistka 22x58, 32AgG ks 3

10 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 5

11 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 4

12 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 6A ks 1

13 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 2

14 Jednopólový inštalačný stykač CT, 1P, 25A, 230V AC ks 2

15 Inštalačný stykač , 25A, 25-40/230V AC ks 2

16 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 50

17 Kábelová vývodka PUJ ks 1

18 Kábelová vývodka P29 ks 10

19 Kábelová vývodka P21 ks 2

20 Kábelová vývodka P13 ks 14

21 Podružný materiál sub 1

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1

1 210193074 01.3 Rozvádzač A-R0.1 ks 1 1 304,00 27,55 1 304,00 27,55 1 331,55

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 486x810x86mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 31418 ks 1

3 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

4 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

5 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 20A ks 1

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 16A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 5

8 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 6

9 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 6A ks 1

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 9

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 5

12 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/C, 10A, 30mA ks 1

13 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 1

14 štvorpólový inštalačný stykač 4P, 25A-31, 230V AC ks 1

15 Súmrakový spínač IC2000, 2-2000lux, 230V ks 1

16 Súmrakový spínač DS-TA/1W, 2-2000lux, 230V ks 1

17 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 55

18 Podružný materiál sub 1

1 210193075 01.4 Rozvádzač A-R0.2 ks 1 1 721,00 46,71 1 721,00 46,71 1 767,71

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x960x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 25524 ks 1
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom      

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor Dodávka   Eur

Montáž    

Eur

Dodávka   

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price Cena                      Price

Item no.

1

3 Dvere PRA 16524 ks 1

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 13

7 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 2

8 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 32A, 30mA ks 1

9 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 16A, 30mA ks 2

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 13

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 6

12 Schodiskový automat MINt, 230V AC ks 1

13 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

14 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 71

15 Podružný materiál sub 1

1 210193084 01.5 Rozvádzač A-R0.3 ks 1 853,75 24,27 853,75 24,27 878,02

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, nástenný, typ KAEDRA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP65/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 340x610x178mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa KAEDRA 13435 ks 1

3 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

4 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

5 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 2

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 6A ks 1

7 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 10A, 30mA ks 1

8 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 4

9 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 4

10 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 1

11 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 25

12 Kábelová vývodka P29 ks 1

13 Kábelová vývodka P16 ks 1

14 Kábelová vývodka P13 ks 10

15 Podružný materiál sub 1

1 210193075 01.6 Rozvádzač A-R1.1 ks 1 1 534,40 0,00 1 534,40 0,00 1 534,40
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x960x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 25524 ks 1

3 Dvere PRA 16524 ks 1

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 17

7 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 2

8 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 20

9 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 4

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 6A, 30mA ks 1

11 Dvojpólový inštalačný stykač CT, 2P, 25A, 230V AC ks 1

12 Schodiskový automat MINt, 230V AC ks 1

13 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

14 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 87

15 Podružný materiál sub 1

1 210193075 01.7 Rozvádzač A-R1.2 ks 1 3 766,00 65,00 3 766,00 65,00 3 831,00

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x1110x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 20424 ks 2

3 Dvere PRA 16424 ks 2

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Trojpólový istič C60H, 3P/B,16A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 16A ks 3
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1

8 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 4

9 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 6A ks 3

10 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 10A, 30mA ks 4

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 32

12 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 13

13 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 6A, 30mA ks 5

14 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 63A, 230V AC ks 2

15 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 40A, 230V AC ks 2

16 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 3

17 Dvojpólový inštalačný stykač CT, 2P, 25A, 230V AC ks 1

18 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 142

19 Podružný materiál sub 1

01.8 Rozvádzač A-R1.3 ks 1 2 824,50 46,00 2 824,50 46,00 2 870,50

1 210193075 Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x1110x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 25624 ks 1

3 Dvere PRA 16624 ks 1

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 1

8 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 20A, 30mA ks 4

9 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 16A, 30mA ks 2

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 21

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 5

12 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 6A, 30mA ks 6

13 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 63A, 230V AC ks 2

14 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 40A, 230V AC ks 1

15 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 1

16 Dvojpólový inštalačný stykač CT, 2P, 25A, 230V AC ks 2

17 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 97

18 Podružný materiál sub 1
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom      

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor Dodávka   Eur

Montáž    

Eur

Dodávka   

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price Cena                      Price

Item no.

1

1 210193075 01.9 Rozvádzač A-R2.1 ks 1 2 251,00 46,00 2 251,00 46,00 2 297,00

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x1110x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 25624 ks 1

3 Dvere PRA 16624 ks 1

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 40A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 18

8 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 2

9 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 28

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 4

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 6A, 30mA ks 3

12 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 40A, 230V AC ks 2

13 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 1

14 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

15 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 110

16 Demontáž ističa 1P/B/10A ks 1

17 Podružný materiál sub 1

1 210193074 01.10 Rozvádzač A-R2.1.1 ks 1 793,60 24,27 793,60 24,27 817,87

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 25A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 486x810x86mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 31418 ks 1

3 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 25A ks 1
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom      

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor Dodávka   Eur

Montáž    

Eur

Dodávka   

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price Cena                      Price

Item no.

1

4 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

5 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 12

6 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 13

7 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 47

8 Podružný materiál sub 1

1 210193075 01.11 Rozvádzač A-R2.2 ks 1 3 217,60 84,00 3 217,60 84,00 3 301,60

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 610x1110x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 20424 ks 2

3 Dvere PRA 16424 ks 2

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 20A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 16

8 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 2

9 Štvorpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 4P/B, 16A, 30mA ks 1

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 38

11 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 9

12 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 6A, 30mA ks 3

13 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 40A, 230V AC ks 1

14 Trojpólový inštalačný stykač CT, 3P, 25A, 230V AC ks 2

15 Schodiskový automat MINt, 230V AC ks 1

16 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

17 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 140

18 Podružný materiál sub 1

1 210193075 01.12 Rozvádzač B-R1.1 ks 1 1 499,20 46,00 1 499,20 46,00 1 545,20

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 63A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zhora, vývody hore.
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1

Rozmery (šxvxhl) : 610x960x95mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 25524 ks 1

3 Dvere PRA 16524 ks 1

4 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 63A ks 1

5 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

6 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 40A ks 1

7 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 18

8 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 8

9 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 17

10 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 2

11 Schodiskový automat MINt, 230V AC ks 1

12 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

13 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 85

14 Podružný materiál sub 1

1 210193082 01.13 Rozvádzač B-R1.1.1 ks 1 784,08 24,27 784,08 24,27 808,35

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, nástenný, typ KAEDRA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 25A 

Krytie : IP65/20 

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 340x610x178mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa KAEDRA 13435 ks 1

3 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 25A ks 1

4 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

5 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 1

6 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 4

7 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 2

8 Spínacie hodiny digitálne ks 2

9 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 21

10 Kábelová vývodka P21 ks 1

11 Kábelová vývodka P16 ks 8

12 Podružný materiál sub 1

1 210193071 01.14 Rozvádzač B-R2.1 ks 1 318,48 24,27 318,48 24,27 342,75
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom  

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel  

Contractor Dodávka   Eur

Montáž  

Eur

Dodávka  

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla  

Quantity to

Jednotková cena    Unit 

price Cena    Price

Item no.

1

Rozvádzač je modulárny, kovovo-plastový, zapustený, typ PRAGMA.

Napäťová sústava : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-S

Menovitý prúd prípojnic : In = 25A 

Krytie : IP40/20 

Prívod zdola, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 396x510x86mm

Výrobca : Schneider Electric Slovakia s.r.o.

Výzbroj rozvádzača

2 Skriňa PRA 31213 ks 1

3 Trojpólový istič C60H, 3P/B, 25A ks 1

4 Prepäťová ochrana PIIIM-275/3+1, T2 ks 1

5 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 2

6 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 16A, 30mA ks 1

7 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 9

8 Podružný materiál sub 1

1 210220030 01.15 Rozvádzač HUP ks 1 19,23 11,60 19,23 11,60 30,83

Typ 1801 VDE.

Prívod zhora, vývody hore.

Rozmery (šxvxhl) : 217x68,5x63mm

Výrobca : OBO BETTERMANN

1 01.16 Rozvádzač A-R1.2.1 -dozbrojenie ks 1 161,40 96,84 161,40 96,84 258,24

Výzbroj rozvádzača

2 Jednopólový istič C60H, 1P/B, 10A ks 1

3 Jednopólový istič C60H, 1P/C, 10A ks 1

4 Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 5

5 TLK Schodišťový automat; IP20; 230VAC ks 1

6 Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 8

1 01.17 Rozvádzač PR -dozbrojenie ks 1 25,45 15,27 25,45 15,27 40,72

Výzbroj rozvádzača

Dvojpólový kombinovaný prúdový chránič DPNNVigi 2P/B, 10A, 30mA ks 1

Popisný štítok na prístroje a na rozvádzač ks 1

01.Rozvádzače celkom: 26 565,69 734,05 27 299,74

02. Káble, vodiče a ich príslušenstvo

1 210902110 Celoplastový kábel s hliníkovými jadrami AYKY-J 3x120+70 m 30 4,35 2,39 130,50 71,70 202,20

2 210810064 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 5x25 m 700 8,09 1,81 5 663,00 1 267,00 6 930,00
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3 210801121 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 5x6 m 100 2,06 1,09 206,00 109,00 315,00

4 210800159 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 5x2,5 m 100 0,86 0,70 86,00 70,00 156,00

5 210800147 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 3x2,5 m 700 0,53 0,62 371,00 434,00 805,00

6 210800158 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 5x1,5 m 30 0,53 0,60 15,90 18,00 33,90

7 210881103 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 5x6 B2ca-s1,d1,a1 m 70 2,94 1,19 205,80 83,30 289,10

8 210881102 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 5x4 B2ca-s1,d1,a1 m 450 2,13 1,00 958,50 450,00 1 408,50

9 210881101 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 5x2,5 B2ca-s1,d1,a1 m 350 1,40 0,77 490,00 269,50 759,50

10 210881076 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 3x2,5 B2ca-s1,d1,a1 m 4600 0,90 0,70 4 140,00 3 220,00 7 360,00

11 210881100 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 5x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 100 0,93 0,70 93,00 70,00 163,00

12 210881075 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-O 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 450 0,61 0,62 274,50 279,00 553,50

13 210881057 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 1x10 B2ca--s1,d1,a1 m 920 1,35 0,50 1 242,00 460,00 1 702,00

14 210881056 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 1x6 B2ca--s1,d1,a1 m 800 0,99 0,67 792,00 536,00 1 328,00

15 210881217

Bezhalogenový kábel s funkčnou odolnosťou pri požiari s medenými jadrami 

1-CHKE-V 3x2,5 m 20 1,57 0,70 31,40 14,00 45,40

16 210800631 Vodič CY 25 mm
2 
– ž/z m 300 1,62 0,77 486,00 231,00 717,00

17 210100255 Ukončenie kábla do 4x150 mm
2 

ks 5 0,00 17,22 0,00 86,10 86,10

18 210100252 Ukončenie kábla do 4x25 mm
2 

ks 19 0,00 5,33 0,00 101,27 101,27

19 210100102 Ukončenie kábla do 1x25 mm2 ks 14 0,00 2,15 0,00 30,10 30,10

20 210100220 Ukončenie kábla do 5x10 mm
2 

ks 300 0,00 4,53 0,00 1 359,00 1 359,00

21 210950101 Označovací štítok na kábel ks 1200 0,20 0,23 240,00 276,00 516,00

02. Káble, vodiče a ich príslušenstvo celkom: 15 425,60 9 434,97 24 860,57

03. Uzemňovací materiál

1 210220002 Uzemňovacie vedenie FeZn fi=10 m 50 0,64 1,71 32,00 85,50 117,50

2 210220435 Svorka pripojovacia SP1 ks 1 0,43 1,14 0,43 1,14 1,57

3 210220442 Svorka SR02 ks 2 0,57 1,04 1,14 2,08 3,22

03. Uzemňovací materiál celkom: 33,57 88,72 122,29

04. Inštalačný materiál

1 210221021

Dvojzásuvka jednofázová s pootočenými dutinkami, 230V/16A, biela, typ 

LEGRAND 7 531 86 ks 255 5,08 2,95 1 295,40 752,25 2 047,65

2 210111013

Dvojzásuvka jednofázová s pootočenými dutinkami, s prepäťovou 

ochranou, 230V/16A, biela, typ LEGRAND S7 531 86 ks 150 25,75 2,95 3 862,50 442,50 4 305,00

3 210111022

Zostava : 2x zásuvka, 230V/16A, biela, typ LEGRAND 7 531 80 + 2x rámik 

IP44, typ 7 540 21 ks 210 10,64 5,44 2 234,40 1 142,40 3 376,80

4 210111022

Zostava : 1x zásuvka, 230V/16A, biela, typ LEGRAND 7 531 80 + 1x 

zásuvka s prepäťovou ochranou, 230V/16A, biela, typ LEGRAND S7 531 80 

+ 2x rámik IP44, typ 7 540 21 ks 75 31,92 5,44 2 394,00 408,00 2 802,00

5 210111061 Trojfázová zásuvka, nástenná, 400V/32A, IP44, typ LEGRAND 5 552 59 ks 1 4,43 4,20 4,43 4,20 8,63

6 210111061 Trojfázová zásuvka, nástenná, 400V/16A, IP44, typ LEGRAND 5 551 59 ks 5 3,48 4,20 17,40 21,00 38,40
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7 210111061

Trojfázová zásuvka s vypínačom, nástenná, 400V/16A, IP44, typ 

LEGRAND 0 573 02 ks 2 51,20 5,90 102,40 11,80 114,20

8 210110004 Jednopólový vypínač, 230V/16A, IP44, typ LEGRAND 7 823 60 ks 3 2,49 4,19 7,47 12,57 20,04

9 210110093 STOP tlačidlo, typ LEGRAND 0 695 49 v krabici 0 696 89, IP55 ks 18 26,89 4,98 484,02 89,64 573,66

10 210220031

Zostava : Skrinka miestneho ochranného pospájania, typ OBO 

BETTERMANN 1809 v inštalačnej krabici typ PLEXO 220x170x86mm ks 46 15,20 11,20 699,20 515,20 1 214,40

11 210010420

ZOSTAVA : Podlahová krabica 18-modulová, typ LEGRAND 896 12 + 2x 

dvojzásuvka jednofázová s pootočenými dutinkami, 230V/16A, biela, typ 

LEGRAND 771 64 ks 4 55,37 45,98 221,48 183,92 405,40

12 210010439P

Zostava : Svorkovnicová skrinka, typ SCHRACK ABS, 120x200x75, IP66 + 

DIN lišta + 30x svorka CBC 4mm2 (RX219, RX220) ks 2 34,34 14,62 68,68 29,24 97,92

13 210110069

Zostava : Skrinka Mini Kaedra, typ 13956, IP65 + spínacie hodiny IHP+1c, 

230V AC (S07, S77, S79, S80 ) ks 4 105,29 32,65 421,16 130,60 551,76

14 210010362

Inštalačná krabica pod omietku KU68-1901HF + viečkoV68HF + 5x svorka 

TYP018 ks 150 1,21 4,04 181,50 606,00 787,50

15 210010351 Inštalačná krabica , typ KOPOS 8118 KA, IP54 ks 10 5,57 8,70 55,70 87,00 142,70

16 210010362 Inštalačná krabica nástenná 003.CS.K + 5x svorka TYP018 ks 50 2,05 4,62 102,50 231,00 333,50

17 210010302 Inštalačná krabica pre dvojitú zásuvku pod omietku typ LEGRAND 801 02 ks 260 1,85 4,62 481,00 1 201,20 1 682,20

18 210010301 Inštalačná krabica pre dvojzásuvku pod omietku, typ LEGRAND 801 01 ks 410 0,85 4,62 348,50 1 894,20 2 242,70

19 210020313 Drôtený kábelový žľab pozinkovaný CABLOFIL 300x54mm, typ 000 101 m 300 9,87 7,64 2 961,00 2 292,00 5 253,00

20 210020303 Drôtený kábelový žľab pozinkovaný CABLOFIL 50x30mm, typ 000 011 m 50 2,96 4,73 148,00 236,50 384,50

21 210010049 Rúrka 1563HF KA m 100 6,83 1,30 683,00 130,00 813,00

04. Inštalačný materiál celkom: 16 773,74 10 421,22 27 194,96

05. Stavebné práce

05.1 Prípravné práce 

1 973033341

Vysekanie otvoru v tehlovom murive 70x120x10cm pre osadenie 

rozvádzača ks 10 4,28 0,00 42,80 42,80

2 974031132 Vysekanie drážky  v tehlovom murive š=5cm pre vedenie káblov m 5000 2,20 0,00 11 000,00 11 000,00

3 974042532 Vysekanie drážky v betónovej podlahe š=5cm pre vedenie káblov m 15 3,58 0,00 53,70 53,70

4 973049131

Vysekanie otvoru 30x30x5cm v betónovej podlahe pre osadenie podlahovej 

krabice ks 3 7,88 0,00 23,64 23,64

5 971033231P Prieraz 10x10cm cez tehlové murivo hr. 15cm ks 150 1,48 0,00 222,00 222,00

6 966086342P Prieraz 10x10cm cez betónovú podlahu hr. 20Cm ks 5 7,66 0,00 38,30 38,30

7 973031616 Vyvrtanie otvoru pre inštalačnú krabičku ks 930 0,89 0,00 827,70 827,70

8 611459171 Vysprávky (omietka, začistenie) m
2

400 1,44 0,00 576,00 576,00

9 612411121P Príprava stropov pre maľovanie (vysprávky) m
2

3800 1,78 0,00 6 764,00 6 764,00

10 612411121P Príprava stien pre maľovanie (vysprávky) m
2

12000 1,78 0,00 21 360,00 21 360,00

11 210021501 Protipožiarne utesnenie prestupov káblov zo sadroperlitu m
2

2 288,00 0,00 576,00 576,00

05.2 Dokončovacie práce - maľby

12 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m - 

stien, pod maľby m
2

12000 0,66 0,00 7 920,00 7 920,00
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13 784410110.2
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m - 

stropov, pod maľby m
2

3800 0,66 0,00 2 508,00 2 508,00

14 784418011 Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach m
2

3800 0,52 0,00 1 976,00 1 976,00

15 05.3 Drevostavby 0,00

16 763133410 SDK podhľad KNAUF zavesená nosná kca ocel profil dosky hr. 12,5 m
2

380 8,00 0,00 3 040,00 3 040,00

17 Materiál

Rastrovaný sadrokartón 600x600mm protipožiarny, vč. Upevňovacej 

konštrukcie m
2

120 10,85 1 302,00 0,00 1 302,00

18 Materiál

Rastrovaný sadrokartón 600x600mm obyčajný, vč. Upevňovacej 

konštrukcie m
2

260 10,85 2 821,00 0,00 2 821,00

19 998763301 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m t 40 29,69 0,00 1 187,60 1 187,60

05.4 Maľby

20 784430020P
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný 

podklad výšky nad 3,80 m STENY a STROPY m
2

3800 3,02 0,00 11 476,00 11 476,00

21 784452371
Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v 

miestn. výšky do 3,80 m m
2

12000 2,06 0,00 24 720,00 24 720,00

22 05.5 Povrchové úpravy 0,00

23 610991111 Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov m2 800 1,10 0,00 880,00 880,00

24 763135065

Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska 50 

biela m2 380 0,00 0,00 0,00 0,00

25 998763101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m t 40 28,41 0,00 1 136,40 1 136,40

05. Stavebné práce celkom: 4 123,00 96 328,14 100 451,14

06. B.OSVETLENIE

06.1 Inštalačný materiál

1 210110001

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ , radenie 1 - Valena 7744 01, IP20, 250V, 10A v 

jednorámčeku ks 40 2,57 3,29 102,80 131,60 234,40

2 210110003

PREPÍNAČ SÉRIOVÝ, radenie 5 -  Valena 7744 05, IP20, 250V, 10A v 

jedno a dvojrámčeku ks 42 3,53 3,52 148,26 147,84 296,10

3 210110004

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ,  radenie 6 -Valena 7744 06, IP20, 250V, 10A v 

jednorámčeku ks 20 2,76 3,52 55,20 70,40 125,60

4 210110004

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ DVOJITÝ, radenie 5B -  Valena 7744 08, IP20, 

250V, 10A v jednorámčeku ks 12 4,44 5,44 53,28 65,28 118,56

5 210110005

PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ, radenie 7 -  Valena 7744 07, IP20, 250V, 10A v 

jednorámčeku ks 1 4,27 5,44 4,27 5,44 9,71

6 210110004

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ , radenie 6/1/ - zapustená montáž  Legrand 

PLEXO 698 11, IP 55, IK 07, 250V, 10A ks 13 3,43 5,44 44,59 70,72 115,31

7 210110001

SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ , radenie 1 - Valena 7742 01, IP44, 250V, 10A v 

jednorámčeku ks 29 4,40 4,19 127,60 121,51 249,11

8 210110004

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ,  radenie 6 -Valena 7742 06, IP44, 250V, 10A v 

jednorámčeku ks 34 4,71 4,19 160,14 142,46 302,60

9 210110004

PREPÍNAČ STRIEDAVÝ DVOJITÝ, radenie 5B -  Valena 7700 98, IP44, 

250V, 10A v jednorámčeku ks 3 6,94 5,44 20,82 16,32 37,14
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1

10 Jednorámček Valena 774450 IP44 ks 58 3,01 174,58 0,00 174,58

11 Jednorámček Valena 774451 IP20 ks 140 0,60 84,00 0,00 84,00

12 Dvojrámček H Valena 774452 IP20 ks 1 1,23 1,23 0,00 1,23

13 Dvojrámček V Valena 774456 IP20 ks 9 1,23 11,07 0,00 11,07

14 Trojrámček V Valena 774457 IP20 ks 1 1,93 1,93 0,00 1,93

15 Štvorrámček V Valena 774458 IP20 ks 1 3,43 3,43 0,00 3,43

16 Päťrámček V Valena 774459 IP20 ks 1 6,17 6,17 0,00 6,17

17 210110024

SPÍNAČ STRIEDAVÝ , radenie 6/1/ - nástenná montáž  Legrand PLEXO 

697 11, IP 55, IK 07, 250V, 10A ks 34 4,09 4,19 139,06 142,46 281,52

18 210221021 Zásuvka, 230V/16A, biela, typ LEGRAND 7 531 80 ks 2 2,47 2,95 4,94 5,90 10,84

19 210110093

TLAČIDLO s orient. osvetlením, piktogram svietidla - Valena 7744 13, IP20, 

250V, 10A v jednorámčeku ks 40 4,60 3,29 184,00 131,60 315,60

20 210110095 MW čidlo - VT-8036, 180 st. 5-10m, 200W LED, 5 s-20 min.,  IP 65 ks 11 9,60 7,62 105,60 83,82 189,42

21 210110095 SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ A01WS55 ks 1 57,00 3,97 57,00 3,97 60,97

22 210290751 Ventilátor s dobehom - dodávka VZT ks 7 0,00 11,57 0,00 80,99 80,99

23 210010362

Inštalačná krabica pod omietku KU68-1901HF + viečkoV68HF + 5x svorka 

TYP018 ks 140 1,21 4,04 169,40 565,60 735,00

24 210010351 Inštalačná krabica , typ KOPOS 8118 KA, IP54 ks 17 5,57 8,70 94,69 147,90 242,59

25 210010362 Inštalačná krabica nástenná 003.CS.K + 5x svorka TYP018 ks 58 2,05 4,62 118,90 267,96 386,86

26 210010303 Inštalačná krabica trojitá pod omietku typ LEGRAND 801 03 ks 2 2,69 4,62 5,38 9,24 14,62

27 210010302 Inštalačná krabica dvojitá pod omietku typ LEGRAND 801 02 ks 13 1,85 4,62 24,05 60,06 84,11

28 210010301 Inštalačná krabica pod omietku, typ LEGRAND 801 01 ks 140 0,85 4,62 119,00 646,80 765,80

29 210020303 Žľab KDS50H35/3F vre príslušenstva m 20 4,65 8,76 93,00 175,20 268,20

30 210020651 Upevňovací závesný systém pre žľab a svietidlá + konzoly ks 470 2,78 1,96 1 306,60 921,20 2 227,80

31 210010108 Lišta elinštal.z PVC vre  príslušenstva vkladacia LHD 20x20 m 160 0,35 1,05 56,00 168,00 224,00

32 210010109 Lišta elinštal.z PVC vre príslušenstva vkladacia LHD 40x20 m 400 0,54 1,24 216,00 496,00 712,00

33 210010024 Rúrka FXP pr.16 vre príslušenstva m 600 0,42 0,82 252,00 492,00 744,00

34 210010025 Rúrka FXP pr.20 vre príslušenstva m 160 0,44 0,92 70,40 147,20 217,60

35 210010503

Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4-svietidlová 

svorkovnica ks 602 0,00 0,59 0,00 355,18 355,18

36 210020922 Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm   - tmel HILTI                                                                 m2 1,2 0,00 265,17 0,00 318,20 318,20

37 449410002600 Tmel  protipožiarny HILTI   CFS-S ACR   310 ml                                                       ks 4 9,44 0,00 37,76 0,00 37,76

38 210290902 Upevňovacie body pre svietidlá ks 588 0,00 1,49 0,00 876,12 876,12

39 210801 CYA 6zž m 400 0,40 0,50 160,00 200,00 360,00

40 210220040 Bernard sv. vre pásika Cu ks 160 0,91 5,14 145,60 822,40 968,00

41 210950201 Príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky m 770 0,77 0,00 592,90 592,90

42 210292022 Vypnutie a opätovné zapnutie vedenia ks 102 1,93 0,00 196,86 196,86

06.1 Inštalačný materiál celkom: 4 358,75 8 679,13 13 037,88

06.2 Káble, vodiče a ich príslušenstvo
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1 210800146 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 3x1,5 m 700 0,32 0,53 224,00 371,00 595,00

2 210800146 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-O 3x1,5 m 460 0,32 0,53 147,20 243,80 391,00

3 210800158 Celoplastový kábel s medenými jadrami CYKY-J 5x1,5 m 500 0,53 0,53 265,00 265,00 530,00

4 210881075 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-O 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 500 0,61 0,61 305,00 305,00 610,00

5 210881075 Bezhalogenový kábel s medenými jadrami N2XH-J 3x1,5 B2ca-s1,d1,a1 m 2700 0,61 0,61 1 647,00 1 647,00 3 294,00

6 210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 

2,5 mm2 ks 298 0,63 0,00 187,74 187,74

7 210950101 Označovací štítok na kábel ks 200 0,20 0,23 40,00 46,00 86,00

06.2 Káble, vodiče a ich príslušenstvo celkom: 2 628,20 3 065,54 5 693,74

06.3 Svietidlá

1 210201520

Zapojenie svietidla stropného, nástenného, žiarivk, reflekt, LED, senzorové, 

IP20,  IP44 ks 655 4,45 0,00 2 914,75 2 914,75

2 A

LED  svietidlo prisadené CLEAN ZCLED2G43L840/HR300- GLASS, 3 000 

K,  43W, 5 300lm,  230V, 50Hz, IP54 ks 154 159,68 24 590,72 0,00 24 590,72

3 B

LED  svietidlo prisadené CLEAN ZCLED2G57L840/HR300- GLASS, 4 000 

K,  57W, 6 420lm,  230V, 50Hz, IP54 ks 70 172,64 12 084,80 0,00 12 084,80

4 L

LED  svietidlo prisadené CLEAN ZCLED2G35L840/HR300- GLASS, 4 000 

K,  35W, 4 240lm,  230V, 50Hz, IP54 ks 26 159,68 4 151,68 0,00 4 151,68

5 Q

LED  svietidlo priemyselné s PC krytom Philips CoreLine WT120C 

LED60S/840 PSU, 6 000lm, 58W, 4 000 K, 220-240V, 50Hz, IP65 IK08 ks 21 52,65 1 105,65 0,00 1 105,65

6 Qex

Svietidlo priemyselné Ex AMI I1587ACQUEX-PC, TL-D 1x58W/840, 220-

240V, 50Hz, IP66 ks 2 74,09 148,18 0,00 148,18

7 P

LED  svietidlo priemyselné s PC krytom Philips CoreLine WT120C 

LED22S/840 PSU, 2 200lm, 23W, 4 000 K, 220-240V, 50Hz, IP65 IK08 ks 95 33,80 3 211,00 0,00 3 211,00

8 N

Núdzové svietidlo s autotestom a autonómnosťou 1 hod. AWEX EXIT  AT 

3W LED.1h  prisadené, IP 65 s orientačnym piktogramom ks 53 37,89 2 008,17 0,00 2 008,17

9 C

LED  svietidlo stropné/ závesné  s OPÁLovým krytom, EVG, d 400 , 40 W, 

3 200lm, 4 000 K,  220-240V, 50Hz, IP40 /OMS ALASTAR/ ks 8 78,60 628,80 0,00 628,80

10 Rs Reflektor LED so senzorom, sivé  VT-4911 10W, 800lm, 4 000 K,  IP44 ks 7 11,62 81,34 0,00 81,34

11 E Svietidlo LED prisadené, VT -8066, 15W LED, 4 000K, 1 250 lm, IP44 ks 10 15,60 156,00 0,00 156,00

12 D Svietidlo LED prisadené, VT -8066, 25W LED, 4 000K, 2 000 lm, IP44 ks 41 15,60 639,60 0,00 639,60

13 Ds

Svietidlo LED prisadené so senzorom, VT -8066, 25W LED, 4 000K, 2 000 

lm, IP44 ks 2 15,60 31,20 0,00 31,20

14 DL Svietidlo LED prisadené  Proli DL 4000.3 25W LED, 2 250lm, 3 000 K, IP65 ks 8 156,28 1 250,24 0,00 1 250,24

15 S

LED  svietidlo prisadené SMALL ZCLED3G13Q840/FLAT325 -MIKRO-C, 4 

000 K,  13W, 870lm,  230V, 50Hz, IP40 ks 17 61,20 1 040,40 0,00 1 040,40

16 RA

Reflektor LED asymetrický, sivý  PROLI MHL 02 ASYM LED 30W, 3000 lm 

4 000 K,  IP65 ks 2 55,00 110,00 0,00 110,00

17 M

LED  svietidlo do podhladu Proli Ultra slim LED panel,  EVG, 4 000lm, 4 

000K, 45W, 230V, 50Hz, IP44 ks 47 82,92 3 897,24 0,00 3 897,24
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AB v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie Elektroinštalácia ROZPOčET

Popis výkonu Jednotka

Cena celkom      

Total price
Mezisúčty  

Subtotals Poznámka

Work Description Unit

Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor Dodávka   Eur

Montáž    

Eur

Dodávka   

Eur Montáž   Eur Eur Eur Notice

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pol.č

Množstvo podla       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price Cena                      Price

Item no.

1

18 G

LED  svietidlo  závesné  s OPÁLovým krytom, EVG, d 600 , 73 W, 7200lm, 

4 000 K,  220-240V, 50Hz, IP40 /OMS ALASTAR/ ks 8 92,30 738,40 0,00 738,40

19 LED Led pás s príslušenstvom /lišta, spojky, napájač,konc.záver, upevň.prvky/ m 14 7,62 106,68 0,00 106,68

20 xN Núdzový zdroj do svietidla s autonomnosťou 1 hod. ks 1 19,32 19,32 0,00 19,32

21 SR

Svetelná rampa jednookruhová s LED reflektormi 15W, 1 350lm/30W,  

2700lm, 4 000 K - akcentačné osvetlenie LED track lights IP20/IP 40 ks 16 69,00 1 104,00 0,00 1 104,00

06.3 Svietidlá celkom: 57 103,42 2 914,75 60 018,17

06.4 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 974049311 Vyrezanie rýh frézovaním v murive hĺbky 2.5cm, š 4cm m 800 3,72 0,00 2 976,00 2 976,00

2 973031616 Vysek kapsy pre škatule, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t ks 230 0,89 0,00 204,70 204,70

06.4 Ostatné konštrukcie a práce-búranie celkom: 0,00 3 180,70 3 180,70

07. Zemné práce

1 460200/560/154 Výkop pre uzemnenie š=350mm, hl=700mm, vč. spätného zahádzania m 20 5,50 0,00 110,00 110,00

07. Zemné práce celkom: 0,00 110,00 110,00

1 HZS000113 08. Demontážne práce hod 300 10,00 3 000,00 3 000,00

2 HZS000113 09. Kompletizačné práce hod 100 12,00 1 200,00 1 200,00

3 HZS000114 10. Východzia revízia hod 80 16,00 1 280,00 1 280,00

4 HZS000114 11. Úradná skúška hod 25 28,00 700,00 700,00

HZS celkom: 6 180,00 6 180,00

REKAPITULÁCIA:

A. Zásuvkové obvody 58 798,60 20 678,96 79 477,56

B. Osvetlenie 64 090,37 14 659,42 78 749,79

Spolu Eli A. a B. bez DPH 122 888,97 35 338,38 158 227,35

PPV % 6,00   35 338,38 2 120,30

PM % 3,00   122 888,97 3 686,67

Celkom Elektroinštalácia A., B. 126 575,64 37 458,69 164 034,33

Stavebné práce 4 123,00 99 508,84 103 631,84

Zemné práce 110,00 110,00

Spolu ELI a stavebné práce a zemné práce bez DPH 130 698,64 137 077,53 267 776,17

HZS celkom bez DPH 6 180,00 6 180,00
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Rozpočet

Stavba: Administratívna budova v botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia ELI

Časť: EPS-Elektrická požiarna signalizácia
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDN. MNOŽSTVO     JEDNOTKOVÁ  CENA             SPOLU

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

REKAPITULÁCIA

A KÁBELÁŽ 516,10 1 474,60

B ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL 67,54 133,11

C EPS 2 294,49 2 144,05

DOPRAVA 3,60% 103,61

PRESUN 1% 28,78

PPV 6% 172,69

HZS 548,00

ZRN 2 981,74 4 501,23

ZRN  SPOLU 7 482,97

GZS 4,20% 314,28

VRN SPOLU 314,28

Odborná prehliadka a vypracovanie revíznej správy 256,00

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH 8 053,26

S DPH 9 663,91



Rozpočet

Stavba: Administratívna budova v botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia ELI

Časť: EPS-Elektrická požiarna signalizácia

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

A Kábeláž
1 JE-H(St)HE-V 1x2x0,8 , vrátane normovaných príchytiek m 250 1,86 465,00

v zmysle STN 920203, STN 920205, každých 30cm

2 220150651 montáž m 250 5,39 1 347,50

3 CYY2,5 zel žltý m 20 0,21 0,35 4,20 7,00

4 220330191 Meranie úseku slučky ks 10 6,26 62,60

5 Zaťahovanie kábla do rúrky m 250 0,23 57,50

6 Podružný materiál % 10 4,69 46,90

Kabeláž spolu 516,10 1 474,60

B Elektroinštalačný materiál
1 Elektroinštalačná rúrka pancierová P16 m 5 2,64 4,53 13,20 22,65

2 Oceľová konštrukcia všeobecná kg 2 21,80 2,20 43,60 4,40

3 Požiarna upchávka m2 0,4 12,59 265,17 5,04 106,07

4 Podružný materiál % 10 0,57 5,70

Elektroinštalačný materiál spolu 67,54 133,11

C EPS
1 LITES Ústredňa EPS, MHU115 vr. Čel.ovl. panela ks 1 914,00 914,00

2 .AKU 12V/12Ah ks 2 36,00 72,00

3 220330,73 Uvedenie ústredne do trvalej prevádzky ks 1 157,82 157,82

4 220330301 Naprogramovanie ústredne, montáž ks 1 105,21 105,21

5 diaľkový prenos ( 5 signálov ) ks 1 0,00 1 412,00 0,00 1 412,00

6 LITES Optickodym.hlásič MHG 262 + štítok ks 1 56,50 56,50

7 LITES Multisenzorový hlásič  požiaru MHG 862 ks 3 62,00 186,00

8 LITES Ionizačný hlásič požiaru MHG 142-T ks 4 181,00 724,00

9 220330,21 Preskúšanie hlásiča EPS ks 8 15,46 123,68

10 220330376 Montáž hlásiča EPS ks 8 5,10 40,80

11 220330741 Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky ks 8 18,05 144,40

    JEDNOTKOVÁ  CENA SPOLU
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDN. MNOŽSTVO



Rozpočet

Stavba: Administratívna budova v botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice - rekonštrukcia ELI

Časť: EPS-Elektrická požiarna signalizácia

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

12 LITES zásuvka MHY734 ks 4 10,81 43,24

13 LITES zásuvka MHY713 ks 4 32,00 128,00

14 22030113 Montáž zásuvky ks 8 15,04 120,32

15 LITES Tlačidlový hlásič požiaru MHA142 + štítok ks 1 61,50 61,50

16 220330206 Preskúšanie hlásiča EPS ks 1 15,46 15,46

17 220330376 Montáž hlásiča EPS ks 1 6,31 6,31

18 220330741 Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky ks 1 18,05 18,05

19 Podružný materiál (zakon. Odpory...) % 5 21,85 109,25

EPS spolu 2294,49 2144,05

HZS Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl Nh 2 14,00 28,00

HZS Záv. premer. 20 párov  Nh 2 16,00 32,00

HZS Projekt PD skutočného vyhotovenia Nh 16 18,00 288,00

HZS Drobné murárske a zváračské práce Nh 20 10,00 200,00

HZS spolu 548,00

Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy Nh 16 16,00 256,00

SPOLU
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDN. MNOŽSTVO

    JEDNOTKOVÁ  CENA



Rozpočet - LAN
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDNOTKA MNOŽSTVO     JEDNOTKOVÁ  CENA             SPOLU

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

Štruktúrovaná kábeláž BZ 46 003,69

Štruktúrovaná kábeláž PF 97 641,40

spolu bez DPH 143 645,09

spolu s DPH 20% 172 374,11



Rozpočet - LAN BZ

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

A Štruktúrovaná kábeláž BZ

A1 RACK1 BZ

EVO42U8080 

EVX

EVO-RACK 42U 800X800 predné a zadné dvojkrídlové dvere 

so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom ks 1 524,60 26,40 524,60 26,40

EC4VX EVO-4X VENT. + TERMOSTAT STROP ks 1 96,38 3,83 96,38 3,83

EHPM1UPX EVO-HORIZ. ORG. 1U ks 7 7,05 1,41 49,35 9,87

33772

LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 STP CAT.6A,  Patch panel 

osadený keystoneom ks 6 104,79 14,90 628,74 89,40

E4S1U62X EVO-POLICA 4B PRE 800MM 50KG ks 2 17,11 3,22 34,22 6,44

646810 PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V ks 1 20,77 4,28 20,77 4,28

310171 DAKER DK + 2 KVA ks 1 741,97 14,56 741,97 14,56

310661 DAKER BATERIOVY MODUL PRE DK + 2 KVA ks 1 489,76 17,34 489,76 17,34

310952 SADA PRE RACK MONTÁŽ ks 2 3,83 7,65

Patch kábel Cat6a 1m ks 72 0,90 1,83 64,80 131,76

Patch kábel Cat6a 2m ks 72 1,26 1,83 90,72 131,76

OPTO ROZVOD pre pripojenie do WAN ks 3 8,12 2,48 24,36 7,44

Switch 48 port Cisco 3650, 48xPoE, 2x10Gb Uplink IP base ks 2 264,60 18,20 529,20 36,40

adaptéry SM, držiaky zvarov, ochrany zvarov sada 1 36,20 25,60 36,20 25,60

náplň upraviť podľa potrieb užívateľa

2 RACK3 Vrátnica - dozbrojenie

EHPM1UPX EVO-HORIZ. ORG. 1U ks 1 7,05 1,41 7,05 1,41

33772

LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 STP CAT.6A,  Patch panel 

osadený keystoneom ks 1 104,79 14,90 104,79 14,90

Patch kábel Cat6a 1m ks 19 0,90 1,83 17,10 34,77

OPTO ROZVOD pre pripojenie do WAN ks 1 8,12 19,20 8,12 19,20

3 WiFi stanica s centrálnym menežovaním ks 4 366,25 24,10 1 465,00 96,40

MNOŽSTVOJEDNOTKANÁZOVPOLOŽKAP.Č
    JEDNOTKOVÁ  CENA             SPOLU



Rozpočet - LAN BZ

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

4 IP kamera vonkajšia v kryte

BOSCH NTI-

50022-A3S

2MPx válcová kamera DINION IP bullet 5000 HD s IR

prisvietením do 30m, true D/N, 1080p@30fps,1/2,9" CMOS,

rozlíšenie 1280 × 720, inteligentné dynamické potlačenie šumu

iDNR, 4 toky H.264, cloudové služby, oblasti zájmu ROI a E-

PTZ, detekcia pohybu / neoprávnenej manipulacie /, motorický

AVF objektív 2.7-12mm (100°-32°), WDR (76dB), obojsmerné

audio, alarm 1/1( I/O), citlivosť 0,07lux color F1.3, 0lux B/W

(IR on), CVBS analógový BNC výstup, Slot na microSD, 12VDC

(13.2W)/ POE 12W(max), IP66, IK08, Rozmery v x š x h; 271

× 90 × 90 mm, hmotnosť 1,3kg, Pracovná teplota -30 ºC až

+60 ºC,  s montážnou krabicou na povrch

5 Dátový kábel

32778 LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 m 11 000 1,83 0,62 20 130,00 6 820,00

6 Dátová zásuvka zapustená

76573 MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M ks 130 7,65 5,43 994,50 705,90

80251 MOSAIC MONTÁŽNA DOSKA 2 MODULOVÁ - 1P ks 65 2,66 172,90

78802 MOSAIC RÁMIK 2M BIELY ks 65 1,09 70,85

7 Dátová zásuvka na povrch

76573 MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M ks 20 7,65 5,60 153,00 112,00

80251 MOSAIC MONTÁŽNA DOSKA 2 MODULOVÁ - 1P ks 10 2,66 26,60

78802 MOSAIC RÁMIK 2M BIELY ks 10 1,09 10,90

80281 MOSAIC MONTÁŽNA KRABICA 2M 40MM ks 10 1,84 2,79 18,40 27,90

8 Meranie twistového páru ks 155 0,98 151,90

9 Optický kábel SM 8-vláknový, LSOH m 80 1,55 1,49 123,68 119,20

10 Zváranie - SM vlákno ks 48 15,89 762,72

11 Optická spojka pre 8-vláknový kábel SM ks 1 82,60 61,12 82,60 61,12

MNOŽSTVOJEDNOTKANÁZOVPOLOŽKAP.Č
    JEDNOTKOVÁ  CENA SPOLU

ks 5 480,49 18,56 2 402,43 92,80



Rozpočet - LAN BZ

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

A2 Základný a montážny materiál

1 Kábelový drôtený rošt š. 200mm vrátane upevnenia m 0 6,45 4,96

2 Kábelová lišta L40/60mm m 60 2,64 0,68 158,40 40,80

3 Kábelová lišta L16/40mm m 80 0,35 0,54 28,00 43,20

4 Elektroinštalačná rúrka P21 m 20 0,22 1,20 4,40 24,00

5 Elektroinštalačná rúrka P16 m 50 0,21 1,16 10,50 58,00

6 OBO zväzkový držiak GRIP40, montáž po 30cm ks 120 1,31 2,05 157,20 246,00

7 OBO zväzkový držiak GRIP20, montáž po 30cm ks 60 0,69 2,05 41,40 123,00

8 Ukončenie kábla v patch paneli ks 155 3,02 468,10

9 Ukončenie kábla v zásuvke, kamere ks 155 3,12 483,60

10 Vyhotovenie meracích protokolov ks 1 388,25 388,25

11 Podružný materiál % 10 293,69 2 936,90

HZS Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné

murárske práce, stavebné úpravy po realizácii Nh 120 8,00 960,00

HZS Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane 

vypracovania správy Nh 40 16,00 640,00

HZS Projekt skutkového vyhotovenia Nh 30 18,00 540,00

spolu 32 463,44 13 540,25

Štruktúrovaná kábeláž BZ spolu bez DPH 46 003,69

Štruktúrovaná kábeláž BZ spolu s DPH 20% 55 204,43

            SPOLU
MNOŽSTVOJEDNOTKANÁZOVPOLOŽKAP.Č

    JEDNOTKOVÁ  CENA



Rozpočet - LAN PF

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

B Štruktúrovaná kábeláž PF

B1 RACK2 PF

EVO42U8080 

EVX

EVO-RACK 42U 800X800 predné a zadné dvojkrídlové dvere 

so 63 % perforáciou a 3-bodovým zámkom ks 1 522,46 26,40 522,46 26,40

EC4VX EVO-4X VENT. + TERMOSTAT STROP ks 1 96,38 3,83 96,38 3,83

EHPM1UPX EVO-HORIZ. ORG. 1U ks 8 7,05 1,41 56,40 11,28

33772

LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 STP CAT.6A,  Patch panel 

osadený keystoneom ks 16 107,79 14,90 1 724,64 238,40

E4S1U62X EVO-POLICA 4B PRE 800MM 50KG ks 1 17,11 3,22 17,11 3,22

646810 PDU NAPÁJACÍ BLOK 9X 230V ks 1 20,77 3,58 20,77 3,58

310171 DAKER DK + 2 KVA ks 1 823,97 14,56 823,97 14,56

310661 DAKER BATERIOVY MODUL PRE DK + 2 KVA ks 1 489,76 17,34 489,76 17,34

310952 SADA PRE RACK MONTÁŽ ks 2 3,83 7,66

Patch kábel Cat6a 1m ks 192 0,90 1,83 172,80 351,36

Patch kábel Cat6a 2m ks 192 1,26 1,83 241,92 351,36

OPTO ROZVOD pre pripojenie do WAN ks 1 8,12 2,48 8,12 2,48

Switch 48 port Cisco 3650, 48xPoE, 2x10Gb Uplink IP base ks 8 264,60 18,20 2 116,80 145,60

adaptéry SM, držiaky zvarov, ochrany zvarov sada 36,20 25,60 0,00 0,00

náplň upraviť podľa potrieb užívateľa

2 WiFi stanica s centrálnym menežovaním ks 14 366,25 24,10 5 127,50 337,40

3 Dátový kábel

32778 LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 m 28 500 1,68 0,62 47 880,00 17 670,00

4 Dátová zásuvka zapustená

76573 MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M ks 368 7,65 5,43 2 815,20 1 998,24

80251 MOSAIC MONTÁŽNA DOSKA 2 MODULOVÁ - 1P ks 184 2,66 489,44

78802 MOSAIC RÁMIK 2M BIELY ks 184 1,09 200,56

5 Dátová zásuvka na povrch

76573 MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 1M ks 44 7,65 5,60 336,60 246,40

80251 MOSAIC MONTÁŽNA DOSKA 2 MODULOVÁ - 1P ks 22 2,66 58,52

78802 MOSAIC RÁMIK 2M BIELY ks 22 1,09 23,98

80281 MOSAIC MONTÁŽNA KRABICA 2M 40MM ks 22 1,84 2,79 40,48 61,38

    JEDNOTKOVÁ  CENA             SPOLU
P.Č POLOŽKA NÁZOV JEDNOTKA MNOŽSTVO



Rozpočet - LAN PF

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

6 Meranie twistového páru ks 412 0,98 403,76

Kábel HDMI 20m, ukončenia ks 6 30,75 9,60 184,50 57,60

Kábel VGA - 20m, ukončenia ks 6 16,58 9,60 99,48 57,60

B2 Základný a montážny materiál

1 Kábelový drôtený rošt š. 200mm vrátane upevnenia m 90 6,45 4,96 580,50 446,40

2 Kábelová lišta L40/60mm m 20 2,64 0,68 52,80 13,60

3 Kábelová lišta L16/40mm m 40 0,35 0,54 14,00 21,60

4 Elektroinštalačná rúrka P21 m 20 0,22 1,20 4,40 24,00

5 Elektroinštalačná rúrka P16 m 50 0,21 1,16 10,50 58,00

6 OBO zväzkový držiak GRIP40, montáž po 30cm ks 300 1,31 2,05 393,00 615,00

7 OBO zväzkový držiak GRIP20, montáž po 30cm ks 90 0,69 2,05 62,10 184,50

8 Ukončenie kábla v patch paneli ks 824 3,02 2 488,48

9 Ukončenie kábla v zásuvke ks 824 3,12 2 570,88

10 Vyhotovenie meracích protokolov ks 1 2 064,00 2 064,00

11 Podružný materiál % 10 10,08 100,80

HZS Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné

murárske práce, stavebné úpravy po realizácii Nh 150 8,00 1 200,00

HZS Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane 

vypracovania správy Nh 40 16,00 640,00

HZS Projekt skutkového vyhotovenia Nh 30 18,00 540,00

spolu 64 773,15 32 868,25

Štruktúrovaná kábeláž PF spolu bez DPH 97 641,40

Štruktúrovaná kábeláž PF spolu s DPH 20% 117 169,68

POLOŽKAP.Č
    JEDNOTKOVÁ  CENA             SPOLU

NÁZOV JEDNOTKA MNOŽSTVO



Rozpočet - Prístupový systém

MATERIÁL MONTÁŽ MATERIÁL MONTÁŽ

C Prístupový systém ACCESS

1 Riadiaca jednotka Master (1x výhľad)                                                        ks 2 294,00 39,00 588,00 78,00

2 Vstupný terminál ACCESS vrátane mRe                                                         ks 12 160,00 17,00 1 920,00 204,00

3 Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke                                      ks 12 50,00 7,00 600,00 84,00

4 Čitacia hlavica Desfire                                                 ks 12 122,50 11,00 1 470,00 132,00

5 Zámok elektrický, so snímačom stavu, nízkoodberový                                                        ks 9 69,00 12,00 621,00 108,00

6 Magnet elektrický ks 6 123,00 39,00 738,00 234,00

7 Trafo NN 1-fáz vstavané, 1x prim : 1x sek, do 200VA                             ks 2 119,00 17,00 238,00 34,00

8 Akumulátor 12V/18Ah ks 2 39,00 1,00 78,00 2,00

9 Skriňa KRONEction Box II                                                        ks 2 25,00 36,00 50,00 72,00

10 Prevodník RS232/TCP IP                                                          ks 2 156,20 7,00 312,40 14,00

11 Oživenie,nastavenie a naprogramovanie systému, SW                                   ks 1 730,00 730,00

12 Prevodník Analog TCP/IP ks 2 156,20 7,00 312,40 14,00

13 LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 m 280 1,83 0,62 512,40 173,60

14 Kábel CYSY 2x1 m 160 0,26 0,53 41,60 84,80

15 OBO zväzkový držiak GRIP20, montáž po 30cm ks 400 0,69 2,05 276,00 820,00

16 Elektroinštalačná rúrka P16 m 150 0,21 1,16 31,50 174,00

17 Podružný materiál, koncovky % 10 77,89 778,90

Prístupový systém ACCESS spolu 8 568,20 2 958,40

HZS Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné

murárske práce, stavebné úpravy po realizácii Nh 160 10,00 1 600,00

HZS Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane 

vypracovania správy Nh 40 16,00 640,00

HZS Projekt skutkového vyhotovenia Nh 30 18,00 540,00

spolu 8 568,20 5 738,40

Prístupový systém ACCESS spolu bez DPH 14 306,60

Prístupový systém ACCESS spolu s DPH 20% 17 167,92

P.Č
            SPOLU    JEDNOTKOVÁ  CENA

MNOŽSTVOJEDNOTKANÁZOVPOLOŽKA
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Príloha č. 2 

Dohoda 
o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na

pracovisku (stavenisku) 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:
Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  -  rektor 

IČO: 00397768 

(ďalej len „objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ: (doplní uchádzač)
Obchodné meno:  Adifex, a. s. 
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva 
IČO: 46 71 58 94 

     (ďalej len „zhotoviteľ“) 

    (ďalej spolu len „strany dohody“) 

Čl. 2 
Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“)  ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) na 
pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo: „Administratívna budova v Botanickej 
záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie“ uzatvorenej medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou súčasťou.   

Čl. 3 
Všeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je zodpovedný: 
a) za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v plnom rozsahu,  najmä ust. zákona č.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ust. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a ostatných súvisiacich predpisov, ako aj  bezpečných pracovných postupov vykonávaných
na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, organizáciu práce, pokynov objednávateľa pre oblasť BOZP,
OPP a ochrany jeho majetku;

b) za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb podnikateľov,
s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objednávateľa; výsledok vykonanej
lekárskej prehliadky zamestnancov, ako aj platný preukaz alebo platné osvedčenie na výkon činností
s vyšším rizikom (podľa príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.) musí byť zdokumentovaný a na
požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole;

c) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v súlade s ust. § 7 zák. č. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
platnými v čase vykonávania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;
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d) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov podľa
predpisov o BOZP a OPP, vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z.;

e) za pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov;
f) za stav bezpečnosti technických zariadení používaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, za

používané pracovné prostriedky, materiály a nebezpečné látky;
g) v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (napr. dovoz stavebného

materiálu a pod.) je zhotoviteľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov
s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku/stavenisku a s
podmienkami výkonu ich činnosti zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní
týchto činností. Zhotoviteľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť
osôb a majetku.

Čl. 4 
Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa pred začatím prác na diele 

Pred začatím prác na diele je zhotoviteľ povinný: 
a) predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktorí budú

vykonávať práce na zhotovovanom diele a následne zabezpečiť účasť svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodávateľov na vstupnom oboznámení a poučení z oblasti BOZP a OPP
u objednávateľa (na základe e-mailovej komunikácie s Úsekom BOZP, PO a CO UPJŠ);

b) písomne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce pre zamestnancov objednávateľa z činnosti,
ktorú bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať;

c) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce;
d) predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach skladovať a

používať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania, na
požiadanie predložiť karty bezpečnostných údajov k uvedeným chemickým látkam, pričom uvedené
karty musia byť umiestnené na mieste ich používania.

Čl. 5 
Posúdenie rizika 

Povinnosťou zhotoviteľa je zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred začatím 
prác a priebežne počas prác, posudzovať riziko a následne ho preukázateľne zdokumentovať. 
Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným 
poškodeniam zdravia z práce a jeho obsahom je najmä popis zriadeného pracoviska (staveniska), výber 
a nasadenie pracovných prostriedkov (najmä montážne provizóriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, a pod.), 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, používanie nebezpečných chemických látok, 
podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu zamestnancov 
zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii diela. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných 
pracovných postupov. 

Čl. 6 
Alkohol, omamné a psychotropné látky 

1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a
psychotropných látok, zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracovisku/stavenisku
objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných
látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa.

2. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri
kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov
zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky
v prípade pozitívneho výsledku znáša zhotoviteľ.

Čl. 7 
Osobné ochranné pracovné prostriedky 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné
prostriedky (ďalej „OOPP“) podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedať existujúcim
a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku).
Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní používať OOPP počas výkonu prác pre objednávateľa. Uvedené
povinnosti sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre zhotoviteľa.

2. V prípade výkonu prác vo výške, kedy nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musia
zamestnanci zhotoviteľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.
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Čl. 8 
Pracovné prostriedky 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za primerané vybavenie, za bezpečnosť a prevádzky schopnosť všetkých
pracovných prostriedkov, ktoré určí na výkon práce je podľa NV č. 392/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný
používať len pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, lešenia,
stavebné stroje a pod.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave, sú pravidelne kontrolované
v zmysle osobitných predpisov, resp. boli podrobené predpísaným odborným prehliadkam, skúškam a
revíziám. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa
preukázať, pričom doklady o nich musia byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na
mieste ich používania.

2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že použije iba také elektrické zariadenia, elektrické ručné náradia
a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi
predpismi a technickými normami. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na
požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí
byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.

Čl. 9 
Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk 

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy
na spoločnom pracovisku/stavenisku u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť
alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je
povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom
pracovisku a v akom rozsahu.

2. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku
(stavenisku), sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia,
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na
vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je zhotoviteľ povinný
poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele.

Čl. 10 
Zásady vedenia zápisníka bezpečnosti práce 

1. Zápisník bezpečnosti práce (ďalej len „zápisník“) sú povinní zabezpečiť zhotoviteľ a jeho
subdodávatelia pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách (objekt, stavba,
pracovisko, zariadenie) objednávateľa.

2. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávatelia sú povinní mať zápisníky pri sebe na mieste výkonu
práce a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.

3. Záznamy v zápisníku vedú zhotoviteľ a jeho subdodávatelia pre svojich zamestnancov v zmysle zásad
pre vedenie zápisníka.

4. V časti osobné údaje sú  zhotoviteľ a jeho subdodávatelia povinní uviesť aj číslo občianskeho preukazu
a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca. V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení
(týkajúce sa napr. prác vo výške, obsluhy stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec
absolvoval, s uvedeným dátumom a potvrdením osoby, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy
nie sú uvedené v zápisníku, musia byť na pracovisku (stavenisku) príslušné preukazy alebo osvedčenia
zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva preukaz, ktorý je zamestnanec
povinný mať pri výkone prác, nie je potrebné zaznamenať v zápisníku (preukaz zvárača, preukaz
pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.).

Čl. 11 
Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa 

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia
osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.

2. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa na vstupnom oboznámení

z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa;
b) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;
c) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách  a vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch
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objednávateľa; 
d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa;
e) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;
f) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác na

pracovisku (stavenisku) objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov;

g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa,
pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie;

h) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými,
požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi;

i) na preukázateľne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodržiavať platné predpisy BOZP a OPP pri
prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedať za oblasť
BOZP a OPP;

j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri
prevzatí pracoviska (staveniska);

k) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil
objednávateľ pri odovzdaní pracoviska (staveniska);

l) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom  zhotoviteľa, vrátane
fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii diela spolu so zhotoviteľom; pri
zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych prácach alebo
elektroinštalačných prácach na diele je zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami
s viditeľným označením obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej časti vesty. Reflexné
vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zváračských
prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na
elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného
zabezpečenia proti pádu);

m) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným menom zhotoviteľa;
n) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na

pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady
je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov povinný predložiť v prípade
vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy;

o) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, zaistiť
umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, zaistiť bezpečný
prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej
jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného stavu (v zmysle
projektovej dokumentácie a platných a účinných právnych predpisov);

p) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zábradlia) do
pôvodného stavu.

q) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť pracovisko
(stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím prác alebo do stavu
podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť
zhotoviteľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vyprataní
pracoviska (staveniska) a vrátení pracoviska (staveniska) do objednávateľom požadovaného stavu;

r) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku objednávateľa alebo
tretích osôb;

s) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v
zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných súvisiacich dokumentoch a
platných a účinných právnych predpisoch.

Čl. 12 
Zaistenie BOZP vo výške a nad voľnou hĺbkou 

1. Vykonávanie pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou, ako aj používanie vertikálnej
komunikácie, t. z. konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie, pracovná plošina) musí
byť v súlade s vyhl. č. 147/2013 Z. z. v platnom znení.

2. Všetky zhotoviteľom používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska musia byť bezpečné, v dobrom
technickom stave. Ich náležitý stav je zhotoviteľ povinný kontrolovať podľa  platných a účinných
predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa
predložené ku kontrole.

3. Lešenia a pracovné plošiny môžu byť zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do
prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojvoľná zmena zo strany užívateľa
lešenia nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať
požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné technické normy.
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4. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť vertikálnej komunikácie a dodržanie pravidiel bezpečného
používania svojimi zamestnancami. Prípustné maximálne zaťaženie, ktoré je označené na štítku
lešenia/plošiny, nesmie byť prekročené.

5. Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za to, aby jeho pracovný priestor a priestor pod lešením/plošinou bol
zabezpečený v súlade s platnými predpismi a je  povinný presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním
používaných  krytov a uzáverov.

Čl. 13 
Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

V súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zhotoviteľ povinný 
podľa ust. vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov: 
a) zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať

v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem a požiadaviek
objednávateľa;

b) nahlásiť (e-mailom) objednávateľovi výkon činností minimálne 3 pracovné dni pred ich začatím
realizácie;

c) pred začatím činností určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej
hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky svojim technikom
PO a požiadať objednávateľa o povolenie na výkon týchto činností;

d) zabezpečiť kontrolu miesta výkonu činnosti, kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu a to
v priebehu výkonu činností, pri prerušení a po ich skončení do uplynutia doby, počas ktorej hrozí
nebezpečenstvo vzniku požiaru;

e) zabezpečiť vhodný akcieschopný hasiaci prístroj vhodného druhu a potrebného počtu.

Čl. 14 
Ďalšie ustanovenia 

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života
alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní:
a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec zhotoviteľa spozoruje nebezpečenstvo, prípadne hrozbu

vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť
prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení;

b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti
upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené;

c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa
možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia;

d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.
2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa a sledovania

úrazovosti je zhotoviteľ povinný:
a) určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane

poskytnutia prvej pomoci;
b) registrovať a evidovať pracovné úrazy svojich zamestnancov, plniť si oznamovaciu povinnosť podľa

ust. § 17 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj
objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť
objektívne vyšetrovanie;

c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine
zabezpečiť dostatočný  počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Čl. 15 
Harmonogramy prác 

1. Zhotoviteľ spracuje harmonogram prác členený podľa mesiacov (prípadne členený podľa inej
požiadavky objednávateľa), ktorý predloží objednávateľovi ku dňu prevzatia pracoviska (staveniska),
najneskôr však do začiatku realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný harmonogram prác aktualizovať
a dodržiavať ho.

2. Zhotoviteľ doručí harmonogram prác objednávateľovi. O zmene harmonogramu je zhotoviteľ povinný
informovať objednávateľa.
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Čl. 16 
Ochrana životného prostredia 

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov a požiadaviek
objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich
subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zák.
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv
na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú hygienicky
nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné.

3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy,
podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do ovzdušia) pri výkone činností
alebo pri ich príprave, zhotoviteľ je povinný vopred vypracovať opatrenia a postupy na dekontamináciu
znečisteného prostredia a v prípade potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými určenými prostriedkami
a dohodnúť spôsob nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, s uvedením ich druhu
a množstva.

Čl. 17 
Sankcie 

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť
upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka.

2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je
objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je zhotoviteľ zodpovedný za škodu
vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie následky z toho vyplývajúce.

3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tejto dohody
má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode uvedené
inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu
prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

4. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť zakázaný
vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa.

5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením zmluvných povinností.
6. Ak zamestnanec zhotoviteľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie

príslušnému útvaru Policajného zboru.
7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri

vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné:
a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití iných

omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca zhotoviteľa, objednávateľ
natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa
a zároveň bude voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každé
jednotlivé porušenie;

b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna dychová skúška),
môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim
zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná bezodkladne  od vykonania dychovej skúšky,
náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ;

c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa sa odmietne podrobiť dychovej skúšky a/alebo skúšky na
požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej zamestnancami objednávateľa, alebo
sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskemu vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických
nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase
vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm.
a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti
zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto 
prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Škodu vzniknutú 
z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, znáša zhotoviteľ. 

8. Ak konanie zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov
v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných
sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to
v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ
povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.
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Čl. 18 
Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami v nej
obsiahnutými a súhlasí s nimi.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy podľa čl. 2
tejto dohody.

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu,

neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým
nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Žiline dňa 16.5.2019  V Košiciach dňa ............................ 

Za zhotoviteľa:  Za objednávateľa: 

...................................................................... ............................................................... 
Ing. Martin Laurinčík prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
predseda predstavenstva rektor 
Adifex, a. s. 



Príloha č. 3 (v prípade, ak zhotoviteľ uplatňuje subdodávateľov) 

Zoznam subdodávateľov 
podľa ustanovenia § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

„Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, 
Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie“ 

Názov a sídlo subdodávateľa/IČO 

Podiel 
subdodávky 
z celkovej 

ceny predmetu 
zákazky v % 

 Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, funkcia 

Názov: - 

Sídlo: 

IČO:

- - 

Názov: - 

Sídlo: 

IČO:

- - 

Názov: - 

Sídlo: 

IČO:

- - 

V Žiline dňa 16.5.2019 

 .............................................................. 
Ing. Martin Laurinčík 

predseda predstavenstva Adifex, a. s. 




