
1.1 objednávateľ:
Sídlo:
Štatutáľny orgán:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefoďfax:
E-mail :

Poverený na ľokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
(ďalej len',obj edn áv ateľ")

ZMLUVA o DIELo čis|o ..!fl,-L!H.......
uzatvoľená podľa ust. $ 536 a nasl. zákonač.51311991 Zb. obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluvď')

čt. I.
Zmluvné stľany

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
003061 8s
2021024049
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
sK48 1111 0000 006627849005
03 17 7 0598r -4 I 03 I7 7 0602r
mesto@sala.sk

Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Ing. Fľantišek Čibrik' vedúci oSaKČ, MsU Šal'a

I.2 Zhotoviteľ: okienkovo s.ľ.o
Sídlo zhotoviteľa: Platanová 1A
Zastúpený: Róbeľt Sojka
ICO: 52230 937
IČ pre DPH: SK212096l051
DIC: 2120961051
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK53 0900 0000 OO5I 5587 4872
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Róbeľt Sojka
Poveľený na rokovanie vo veciach technických: Róbert Sojka
Tel./mobil: +421948260411
Fax:
E-mail: vymenaokien@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri v Žiline oddiel Sro pod č).7I7g3lL
(ďalej len,,zhotoviteľ";
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako ,'zmluvné strany")

čt. il.
Úvodné ustanovenia

2.I Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku veľejného obstaľávania v zmysle zákona
č,. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneĺi neskorších predpisov (ďalej |en ,,zákon o veľejnom obstarávani") - zákazky
s nízkou hodnotou podľa $ l l7.

2.2 Podkladom pľe uzatvorenie zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa v ľámci verejného
obstarávania vyhláseného dňa 24.II.2020.
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čl. III.
Východiskové podklady a údaje

3.I Východiskovéúdaje:
a) názov zákazky,,Rekonštrukcia kľízového centra_ 1. etapa (okná a sklobetónové

výplne"
b) objekt Kľízového centra ul. Partizánska 1, 927 Ol , Šaľa sa nachádza na pozemku

p. č.2705 v katastrálnom území Šaľa.
c) stavebník _ Mesto Šaľa, Námestie Sv. Tľojice 7 ,927 15 Šaľa
d) splnomocnený zástupca stavebníka a napreberanie stav. prác a technický

dozoľ objednávateľa: Ing. František
a komunálnych činností, MsÚ Šaľa

vedúci oddelenia stratégie

čl. ľ.
Predmet plnenia

4.l Zhotoviteľ sazaväzuje zhotoviť dielo Rekonštľukcia kľízového centľa- 1. etapa (okná
a sklobetónové výplne najmä: uskutočniť qýmenu výplňových konštrukcií v obvodovom
plášti na objekte kĺízového centra v meste Šaľa za podmienok stanovených v tejto
zmluve, v ľozsahu podľa opisu predmetu zákazky a spľacovanom projekte pre ohlásenie
stavebných úprav, av súlade so súťažnou ponukou anaceneným výkazom qýmer vo
foľme rozpočtu (príloha č. 1) a pľotokolárne ich odovzdať objednávateľovi v stanovenom
termíne do 8 týŽdňov od účinnosti tejto zmluvy. Tento termín sa nevzťahuje na plnenie
podľa ods. 4.6 tejto zmluvy. objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo, pľáce zhotovené
bez vád a nedoľobkov pľevziať a zap|atiť za ÍLe dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto
zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ sazaväzuje dielo zrealizovať podľa:
projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia Kľízového centra- 1. Etapa_ projektová
dokumentácia ohlásenia stavebných úpľav - Tamaskovic.sk-projektovanie stavieb,
ul. Pázmaňa30,927 01 Šaľa' v stupni PD pľe ohlásenie stavebných úprav l2l2}t9,
podmienok Oznámeĺia k ohláseniu stavebných úprav zo diĺa 19.12.2019 pod číslom
ocUMoC-832l20I9l4563 k pľedmetnej dokumentácii vydaného obcou Močenok,
pľíslušným stavebným úradom.

4.3 Zabldované mateľiály aqýrobky budú 1. akosti a budú doložené ceľtifikátom kvality.
Súčasťou zákazky je aj 60 mesačný zŕlručný servis na dodané tovary' poskytnuté sluŽby
aj realizovaĺé práce.

4.4 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
počas prevádzky kĺízového centra, preto vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti zamestnancov mesta, spľávcu ako aj návštevníkov l<ĺízového centra.
Zhotoviteľ sa zaväz:uje dodržať pľi vykonávaní diela všetky podmienky vypl;ývajúce
z projektovej dokumentácie, ohlásenia stavebných úprav, tejto zmluvy, a prípadne iných
ľelevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne
obj ednávateľovi škod a, Ilr adíj u zhotoviteľ v plnom rozsahu.
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4.5 Súčasťou pľedmetu plnenia je aj dodanie návodov k obsluhe, údržbe a ceľtifikátov,
vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, pľedpisov
a zaškolenie personálu.

4.6 Súčasťou pľedmetu plnenia je dodanie 2 paré projektu skutočnej realizácie diela
v tlačenej foľme (1 x v elektronickej podobe na CD) so zakľeslením uskutočnených
zmien a úprav do pľojektu pre ohlásenie stavebných úpľav a potvrdením zo strany
zhotoviteľa a dodanie energetického ceľtifikátu budovy podľa platnej legislatívy (2 x
v tlačenej podobe, 1 x v elektronickej podobe). Termín dodania energetického ceľtifikátu
je najneskôr do 2 týždňov od protokoláľneho odovzdania diela po ukončení stavebných
ptác avyhotovenia ,,Zápisu o prevzati a odovzdaní diela".

čl. v.
Termíny plnenia

5.1 odovzdanie aprevzatie staveniskďpracoviska (miesto realizácie Diela) sa uskutoční
najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

5.2 Zač,atie stavebných prác najneskôr do 2 dní od odovzdania staveniskďpracoviska.

5.3 Termín odovzdania predmetu plnenia _ do 8 týždťlov od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy. Prevzatie pľác sa potvrdí a uvedie v ,,Zápise o prevzatí a odovzdaní dielď'.
Uvedený teľmín sa nevďahuje na dodanie energetického v zmysle čl. IV. odseku 4.6 tejto
zmluvy apri poskýnutí súčinnosti podľa čl. XI. ods. 1I.2 tejto zmluvy pri kontrole
zo strany poskytovatel'a finančného príspevku, kloré môŽu nastať neskôr.

5.4 V prípade, ak dielo vykazuje vady alalebo nedoľobky objednávatel' nie je povinný
pľedmet plnenia prevziať. V pľípade, ak ho napľiek uvedenému objednávateľ prevezme,
zhotoviteľ sa zaväzuje v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní dielď' určiť záväzné teľmíny na
odstľánenie prípadných vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý narok na zmluvnú pokutu
až do doby úplného odstľánenia všetkých vád anedorobkov podľa čl. IX.
odseku 9.1 tejto zmluvy.

5.5 K prebeľaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť
a kompletnosť diela:

a) 2 x kompletné paľé projektu skutočnej realizácie diela PD pre ohlásenie stavebných
úprav so zakľeslením zmien rcalizovaných prác, s označením projekt skutočného
vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x elektľonicky,

b) lx nasledovné dokumenty:
- Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti

materiálov a vykonaných predpísaných skúškach
- manuály' resp. prevádzkové predpisy na užívanie aídržbupredmetu diela
- doklady o nakladaní so stavebným odpadom' stavebný denník.
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čl. vI.
Cena

6.I Celková cenabezDPH za predmet zmluvy v zmysle čl. IV. Tejto zmluvy je výsledkom
veľejného obstarávania a je dohodnutá v súlade so zákonom č,. 1811996 Z. z. o cenách
v zneni neskorších pľedpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87 l 1996 Z. z. v zneni neskorších
pľedpisov
vo výške ....11 858'78.. EUR

DPH 20 % ....2 371,76... EUF.

Celková cena s DPH zapredmet zmluvy podľa čl. IV. je ....14 230,54......EUR
(slovom: štmásťtisícdvestotľidsať euľ a päťdesiatštyri centov).

6.2 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola uľčenána základe záväzĺého
rozpočtu (Príloha č. 1) aje záväzná'
Zhotoviteľ sazaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny
podľa rozpočtu abez ohľadu na vlastné vynaloŽené náklady. Zhotoviteľ pľehlasuje, že
ním ponúknutácenabola tvoľenátak,že zohľadnila všetky pľavidlá pre tvorbu ceny podľa
ľozpočtu. Zmluvĺe stľany povaŽujú rozpočet uvedený vpodanej ponuke zhotoviteľa
vrámci verejného obstarávania za iplný azáväzný. Vprípade sporu sa má zato, Že
zhotoviteľ získal všetky infoľmácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ
sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä však z dôvodu' Že mu
neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné infoľmácie. Zhotoviteľ súhlasí
s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k ľiadnemu
a včasnému vykonaniu diela. Cena diela obsahuje okĺem nákladov na vlastné vykonanie
dielatiež všetky súvisiace náklady najmä aj na:
a) udržovanie a odstľánenie zaľiadení zhotoviteľa z miesta realizácie,
b) zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatľenia k ochľane Životného prostľedia,
d) poistenie diela, osôb a zhotoviteľa,
e) náklady na pľojektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,

0 bankové zŕltuky alebo iné zábezpeky,
g) organizačnú a kooľdinačnú činnosť,
h) poplatky spojené so záberom verejného priestľanstva,

D zabezpečenie nevyhnutných dopravných opatrení,
ak budú potrebné'

6.3 Zhotoviteľ prehlasuje, Že v cene sú zahľnuté všetky náklady spojené s ľealizáciou
potrebných stavebných prác adodávok aposkytnutých sluŽieb vyžadovaĺých na riadne
splnenie predmetu plnenia.

6.4 Celková cena sa povaŽuje za konečnú a nemennú. Zmluvĺá cena sa dohodou zmluvných
strán môŽe zmeniť v pľípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb
DPH.

6.5 Naviac práce' okrem tých, ktoľé nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné
a v pľípade ichzrealizovania nebudú uhľadené.
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6.6 Napriek uvedenému vodseku 6.4 a6.5, ak budú naviac práce opodstatnené aktoľé by
vyvolali zvýšenie ceny' je zhotoviteľ oprávnený ich realizovať ažnazákladepodpísaného
dodatku k tejto zmluve, ktoĺ;ý si objednávateľ vyhľadzuje právo predložiť na ľokovanie
mestského zastupiteľstva.

6.7 Zhotoviteľ pľehlasuje, že sa oboznámil s pľedmetom plnenia, povaŽuje ho za správny
a úplný na ľiadne zhotovenie diela.

čl. vII.
Platobné podmienky

7.I Predmet zákazky bude financovaný z dotácĺe na podporu rozvoja sociálnych sluŽieb
poskytnutej Ministeľstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z vlastných zdľojov
mesta Saľa.

7.2 objednávateľ neposkytne záIohu na stavebné práce a dodávky. Zhotoviteľ bude
fakturovať vykonané stavebné pľáce a dodávkyjednou faktúrou a to na zákIade súpisov
vykonaných pľác adodávok potvrdených technickým dozorom objednávateľa po
realrizácii celého predmetu zákazky teda za dodané stavebné práce a dodávky po
celkovom ukončení stavebných prác bez vád anedoľobkov potvľdených obidvoma
zmluvnými stranami v ,,Zápise o prevzatí a odovzdaní stavby, resp. diela".

7.3 objednávateľ uhľadí pľedmet plnenia nazék|ade jednej faktúry vystavenej zhotoviteľom,
ktorá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. objednávatel'je
oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň prevzatia predmetu plnenia bez vád
a nedorobkov.

7.4 Súčasťou faktúry budú aktuálne platné certiťrkáty kvality' prehlásenia o zhode
k zabudovaným mateľiálom a výľobkom ak už neboli pľedložené skôľ. Faktúra bude
splňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, ich
súčasťou bude okľem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a kľycím listom,
všetko potvrdené technickým dozorom objednávateľa. Ďalšou súčasťou faktuľ bude
podrobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác, aj z ich pľiebehu za
fakturované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka' vážnych
lístkov za sledované obdobie.

čl. VIII.
Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

8.l Zhotoviteľ ručí a zodpovedá zato, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy,
v zmysle platných pľávnych pľedpisov a príslušných STN a EN a Že počas zĺĺľučnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené výzvou na predkladanie ponúk,
projektovou dokumentáciou definovanou v čl. IV. odseku 4.2 tejto zmluvy a ľozpočtom
uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy predloŽeným v rámci ponuky zhotoviteľa
a zodpovedá kva|itatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené platqými právnymi
predpismi, STN a EN, a že nemávady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
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používania pľedpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady diela
zistené v záručnej dobe.

8.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a paľametroch diela stanovených
súťažnými podkladmi, stanovených pľojektovou dokumentáciou, touto zmluvou
azáväznými technickými noľmami a všeobecnými predpismi. Dielo mátieŽ vady, ak:
a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
b) doklady podl'a č1. V ods. 5.5. tejto zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli

odovzdané neúplné alebo spôsobom, kto4i je v rozpore s obsahom zmluvy,
c) má pľávne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

8.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:
- na stavebné práce, poskýnuté sluŽby a na dodávky 60 mesiacov a začina plynúť

odo dňapľotokoláľnehoprevzatiadiela objednávateľom, ktoré je zhotovené bezvád
a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pľe vady,
za l<toré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej
objednávateľ nemohol predmet diela pouŽívať pre vady diela, zaktoré zhotoviteľ
zodpovedá. Pre tieto časti diela' ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie
objednávateľa zhotoviteľom opľavené, plynie záručná doba opätovne od začiatku a
to odo dňa vykonania reklamačnej opľavy.

8.4 Zmluvne strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas zélručnej doby má objednávateľ
pľávo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne bezplatne odstrániť vady.

8.5 Zhotoviteľ je povinný vadu diela, na ktoru sa vďahuje záľuka, odstrrániť podľa typu vady
v termínoch:
a) menej závažná vada do 7 dní odo dňa jej uplatnenia písomnou formou reklamácie

(e-mail).
b) viac závažná vada do 3 hodín od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvrdené

písomnou foľmou reklamácie (e-mail)
Zmluvne strany sa dohodli' Že zameĺej závažntvadu povaŽujú vadu predmetu plnenia,
ktorá síce obmedzuje riadne užívanie, ale neznemoŽňuje bezpečné uŽívanie diela.
Yiac závaŽnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktoľá znemoŽňuje ľiadne a bezpečné
uživanie pľedmetu plnenia, môŽe spôsobiť ďalšie škody na majetku a ohľozenie zdravia
ľudí.
ZmIuvne strany sa dohodli, žebez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy,
je zhotoviteľa povinný vadu odstráĺiť v čo najkĺatšom čase.
objednávateľ je povinný umoŽniť pracovníkom zhotoviteľa prístup do pľiestoľov
potrebných pľe odstľánenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní
s termínom nastúpenia na odstriĺnenie vady ani s teľmínom na odstránenie vady.

8.6 objednávateľ sa zaväzuje, že pľípadnú ľeklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou.

8.7 Zhotoviteľ je povinný odstľániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zaktoých vznik
zodpovednosť popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto
vzniknuté budú v prípade opľávnenosti uhľadené ÍLa základe vzájomnej dohody
zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny použitých pľvkov
podľa výkazu výmer apreukézaĺého množstva vykonaných pľác.
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čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.l Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5oÁ z ceny diela určeného
v čl. VI. odseku 6.3 tejto zmLuvy za kúdý aj začatý kalendráľny deň omeškania
odovzdaniapľác podľač1. IV. v dohodnutomtermínepodľačl. V., odsek 5.3 tejto zmluvy,
alalebo neodstránenia pľípadných vád anedoľobkov uvedených v ,,Zápisu o pľevzatí
a odovzdaní stavby, resp. dielď'.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni zjavne vady zistené pľi pľebeľacom konaní a uvedené v ,,Zápise
o prevzati a odovzdaní dielď'v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia,
zap|atí objednávateľovi za každý aj začatý kalendámy deň omeškania s odstľánením
každej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške l00,- EUR až do doby jej úplného
odstránenia.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej
doby v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich oznámeĺia (pľednostne e-
mailom) objednávateľom, zaplatí objednávateľovi za kďŽdý aj začatý kalendáľny deň
omeškania s odstľánením každej jednotlivej ľeklamovanej vady zmluvnú pokutu vo
výške 500,- EUR aŽ do doby jej úplného odstľánenia.

9.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie
objednávateľom nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má pľávo odstrrĺniť
vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

9.5 objednávateľ zaplatí za omeškanie úhľady platieb na základe platobných dokladov
uvedených v čl. Vil. tejto zmluvy, zakaŽdý prípad azakaždý aj zač:atý kalendárny deň
omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 yo z dlžnej Sumy po lehote jej splatnosti.

9.6 Uhradením sankcie nie je dotknutý nárok na náhĺadu škody

9.7 Zmluvnt pokutu vyúčtuje oprávnená stľana povinnej stľane písomnou formou. Vo
vytičtovaní musí bý'uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyúčtovaniu zmluvnej
pokuty oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty.

9.8 Pokiaľ činnosťou alebo nečinnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody
objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením
podmienok vypl;i.vajúcich zo zákoĺa, technických alebo iných noriem, zmluvy, je
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť navrátením do
pôvodného stavu (restitutio in integrum) a ak to nie je možné, tak finančne nahľadiť.
Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
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čl. x.
okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽuje ptekážka, ktoľá nastala nezávisle od
vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽujú najmä:
štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov,
vojny, či uŽ vypovedané alebo nie, blokády,vzbury, vytržnosti, epidémie, Zosuvy pôdy,
zemetľasenia, búľky, blesky, záplavy,erózie, občianske nepokoje, výbuchy aakékoľvek
iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných
strán, a ktoré zmluvné strany nemôŽu ovládať alebo prekonať vynaloŽením náležitej
alebo odbomej starostlivosti a postihujú moŽnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany.
Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne pľijme všetky
primeľané opatľenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky.
Ziadna zo zm|uvných stľán sa nepovažuje za stľanu, ktoľá porušuje svoje zmluvné
záväzky, ak plneniu ta\ichto záv'ázkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoľé
vzniknú po uzavľetí tejto Zmluvy.

Í0.2 KďŽdá zo zmluvných strán je povinná písomnou foľmou vyrozumieť bez zbytočného
odkladu dľuhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej
stľany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na
ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvĺá stľana odvolávajúca sa na
okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane
moŽnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zav'ázuje vyvinúť primerané úsilie na
odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť' aby bolo možné plnenie predmefu
tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich
zodpovednosť.

čt. xI.
ostatné ustanovenia

1l.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
bezpečnostné predpisy a platné technické noľmy v zmysle projektovej dokumentácie.
Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návľhu tejto zmluvy sa budú riadiť všeobecne
platnými ustanoveniami obsiahnutými v obchodnom zákonníku - zákon č. 5l3ll992 Zb.
v zneni neskoľších predpisov a slovenským právnym poľiadkom.

II.2 Zhotoviteľ súhlasí s vykonaním kontľoly (auditu) overovania súvisiaceho s prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami uľčenými
poskytovateľom ťtnančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a poskytnúť im všetku potľebnú súčinnosť.

1 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pľacovisko proti šíľeniu prašnosti a hlučnosti.

Il.4 Zhotoviteľ pľi podpise tejto zmluvy predloží objednávateľovi fotokópiu platnej zmluvy
na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zélkazky
v minimálnej ýške celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. VI. odsek 6.3 tejto zmluvy,
alebo ekvivalent v inej mene, počas celej doby realizácie stavby av záručnej dobe.
Zhotoviteľ sa zaväzuje držať poistenie v platnosti počas celej vyššie uvedenej doby.

8



1l.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak vtejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude doručovať
doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne a v pľípadoch stanovených touto zmluvou aj
pľostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením
takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deťl doručenia sa povaŽuje deň pľevzatia
písomnosti. Vprípade, ak adľesát odmietne písomnosť prevziať, za deťl doručenia sa
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme
písomnosť v úloŽnej lehote na pošte' za deídoručenia sa považuje posledný deň úložnej
doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty
,,adresát neznámy" alebo Adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného

ýznamu,zadeň' doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

1l.6 objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy vpľípade podstatného porušenia zm|uvy
zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom
považuje najmä:
a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v ľámci verejnej siÍaže alebo v odpovedi

na Yýzvu na podanie ponuky predloŽil nepľavdivé doklady alebo uviedol
nepľavdivé, neúplné alebo skľeslené údaje,

b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkuľz, bolo proti zhotoviteľovi začate
konkurzné alebo reštruktuľalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti
zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návľh na vyhlásenie konkurzu,
alebo bol zľušený konkurzu z dôvodu, Že majetok úpadcu nepostačuje na úhľadu
výdavkov a odmenu správcu konkuľznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná
obava, Že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto ľámcovej dohody je vážĺe
ohľozené,

c) zhotoviteľ je v likvidácii,
d) zhotoviteľ nedodrŽalpodmienky odseku 11.4 tejto zmluvy

lI.7 v pľípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy
odstupiť po márnom uplynutí pľimeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhej
zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, pľílohami a pľávnymi
predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné stľany písomne nedohodnú
inak, primeľanou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

11.8 Vprípade, ak nastanú pľávne skutočnosti majúce za následok zmenu vprávnom
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkuľzu, vstup do likvidácie, zmena pľávnej
formy, zmenav oprávneniach konať v mene zhotoviteľa apodobne) alebo akakoľvek iná
zmena majúca pľiamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný
písomne oznétlniť tieto skutočnosti písomne objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) dní,
od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí' zodpovedá za škodu spôsobenú
objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má pľávo odstúpiť
od zmluvy. Za akÍlkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia
zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.

1 1.9 odstúpenie od Zm|uvy sa spravuje ustanoveniami $ 344 a nasl. zákona č. 5I3lI99l Zb.
obchodný zákonnikv znenineskorších predpisov. odstúpenie musí mať písomnú foľmu,
musí byt'doručené druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť poľušila)
a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia. odstúpením od objednávky nie je
dotknuté pľávo na náhľadu škody v plnej výške.
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1 1.10 objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu'
Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace azačinaplynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci' v ktorom bola ýpoveď doľučená zhotoviteľovi.

čl. xII.
Záverečné ustanovenia

l2.I Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. objednávateľ si vyhľadzuje právo zmluvu predložiť na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

12.2 Tilto zmluvu v zmysle $ 5a zákona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
ao zmene a doplnení niektor;ých zákonov (zálkon o slobode informácií) v platnom zĺení
objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Zmluva nadobúda účinnosť až
nasledujúcim dňom po jej zveľejnení.

12.3 Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stľanami na webovom sídle objednávateľa.

I2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné Spoľy vypl1ývajúce ztejto zmluvy o dielo
pľednostne foľmou dohody (zmieru) prostredníctvom svoj ich zástupcov.

I2.5 v pľípade, že sa spor nevyľieši zmieľom, je hociktorá zm|uvnástľana opľávnená požiadať
o rozhodnutie súd. Všetky spory' ktoré vzniknú v tejto zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom
Európsky .ľozhodcovský Súd ztĺadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE
a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE a. s. podľa
jeho základĺých vnútoľných pľávnych pľedpisov. Stľany sa zaväzlljí podľobiť
rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pľe strany konečné, záväzne
avykonateľne abude vydané vjazyku slovenskom. Spor je oprávnený pľerokovať
a rozhodnúť jediný rozhodca' ktorého je opľávnené menovať predsedníctvo ERS po
predložení návľhu predsedu ERS zo zoznamlJ rozhodcov vedenom pľi ERS. Ustne
pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

12.6 Ak sa niektoľé ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR a EÚ, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pľípade zaväzujtl bezodkladne vzájomným
ľokovaním nahľadiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platn;ým ustanovením tak, aby
bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotliých ustanovení zmluvy.

I2.7 Meniť alebo dopĺĺať obsah tejto zmluvy je moŽné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

l2.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, kúdý znich má platnosť originálu. Tri
vyhotovenia zmluvy dostane objednávateľ a jedno zhotovitel'.

l2.9 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
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v súlade s nariadením GDPR a zákonom č.I8l20l8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektoľých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe ľiadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas tľvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchĺazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

12.10 Pľe zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvne stľany
sa dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie
sú qýslovne touto zmluvou upľavené, budú sa riadiť ustanoveniami obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými pľávnymi pľedpismi SR.

I2.IIZmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pľečítali, porozumeli jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvne prejavy sú dostatočne zÍozumiteľné a uľčité,
zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzawíeť túto zmluvu v mene zmluvnej
strany, ktoru zastupujú a na znak súhlasu sjej obsahomjupodpisujú.

Prílohy zmluvy:

1. Rozpočet

VŽilinedĺa 22 /t"2oZo V Šali dňa 41 1,'L0L1

Zhotoviteľ: {iobjednávateľ:

Mesto ŠaľaOkienkovo s.r.o.

Róbeľt konateľ

*

*

6;:, ii j;;:,;;iil;iilĹý 
)vff^ato,^V

IL





KRYCĺ LIST RozPočTu
Stavba:

Rekonštrukcia budovy krízového centra - 1. etapa
Obiekt:

1 - Stavebná časť

JKSO:
Miesto:

obiednávatel':
Mesto Šal'a

Zhotovitel':
Okienkovo s.r.o.

Proiektant:
lng. lvan Tamaškovič

Spľacovatel':

Poznámka:

Šaľa, ul. Partizánska 'ĺ
KS:
Dátum:

lČo:
lČ DPH

rco:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

lČo:
lČ DPH

18. '.t2.2019

52230937
sK2120961051

Náklady z rozpočtu
Materiál
MontáŽ

ostatné náklady

Cena bez DPH

'l't 858,78
9 872,55
1 986,22

0,00

íí 858'78

opľ základná
znížená

Základ dane
0,00

11 858,78

Sadzba dane
20,000/o

20,00o/o

Výška dane
0,00

2 371,76

Cena s DPH V EUR 14230,54

Projektant

D{tum a podpis: Pečiatka

Spracovatel'

Dátum a podpis Pečiatka

Dátum a Dodois: Pečiatka Dátumapodpis: 22- il 2a2o Pečiatka



REKAPITU LAclA RozPočTU
Stavba:

Rekonštrukcia budovy krÍzového centra - í. etapa
Obiekt:

í - Stavebná čast'

Miesto: Šaľa, ul. Partizánska 1

objednávatel': Mesto Šaľa

Zhotovitel': Okienkovo s.r.o.

Kód dielu _ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

Materiál [EUR]

9 872,55

904,22

18. ',t2.2019

lng. lvan
Tamaškovič

Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

1986,22

904,22

ĺ ĺ 858'78

I 808,45

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 90,00 90,00 180,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 223,26 223,26 446,52

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie 586,82 586,82 1 173,64

99 - Presun hmôt HSV 4,14 4,14 8,28

PSV - Práce a dodávky PSV I 968,33 1 082,00 10 050,33

764 - Konštrukcie klampiarske 142,09 142,09 284,18

766 - Konštrukcie stolárske I 594,87 708,54 9 303'4'ĺ

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 189,89 189,89 379,79

783 - Nátery 41,48 41,48 82,96

2) ostatné náklady

GZS
Projektové práce

SťaŽene podmienky

Vplyv prostredia

lne VRN

Kompletačná činnosť

celkové nákladyza stavbu 1|+2|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1í 858'78



RozPočET
Stavba:

Rekonštrukcia budovy krízového centľa - 'ĺ. etapa
Obiekt:

1 - Stavebná čast'

Miesto: Sal'a, ul. Partizánska 1

objednávatel': Mesto Šaľa

Zhotovitel': Okienkovo s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

18. 12.2019

lng. lvan
Tamaškovič

ľČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J. materiál [EUR] J' montáŽ [EUR] Cena celkom [EUR]

NákIady z rozpočtu

o HSV Práce a dodávky HSV

11858,775

1 808,448

D3 Zvislé a kom

Murivo nosné (m3) z pórobetónoýých tvámic PoRFlx P2_4{0 hladkých
na MVc a tenkovÍstvové lepidlo PoRFlX 300x250x500 P2440 HL

2,5-1,2.0,3'2

PP

D

1,800

50,0001 K 311275652
Murivo nosné (m3) z tvárnic PoRFlX hr. 300 mm P2_
440 HL. na MVc a léoidlo PoRFlX í300x250x500) m3 1,800 50,000 1 80,000

6 Ú osadenie

obkladov atď.
(1'78+1'48ľ2-5+(0,u+0'52).2.',l+(',|,27+3'5).2'1 +(ĺ'85+1'4)-2
. 

3 + (2,5 + 2,4)' 2' 2 + (1,7 5+'1,45\. 2. 1 1

(2,35+2,4)'.2

PP

153,760

9,500

2 K 612409991 |Začistenie omietok (s dodaním hmoý) okolo okien,
l dVerí.oodláh. obkladov atd'.

m 163,260 1,000 1,000 326,520

3 K 612411121
cementovanie (náter) mliekom z beŽneho Šedeho
cementu vnútornÝch stien

m2 6,000 2,000 2,000 24,000

povrchov stien mliekom zPP
beŽného šedého cementu

4 K 6124651 36 MVR Un hr. 10 mmrucne
m2 6,000 2,000 2,000 24,000

strojné miešanie,PP

5 K 612465181 IVnútorná omietka stien štuková, stoné miešanie'
lručné nanášanie. hr. 3 mm

m2 6,000 2,000 2,OOOl 24,000

PP
h..

PP Prednástrek vonkajších stien zo suchých aesĺ cementový hr. 3 mm

6 K 622460151 stien cementovým
m2 6,000 2,000 24,O002,OOO 

I

7 K 622466135 m2 6,000 2,O00 24,OOO2,OOO 
I

PP Vonkajšia omietka stien BAUMlT
miešanie, ručné nanášanie Jadrová omietka (GrobPulz), hr. 20 mm

D9 ostatné konštrukcie a

Búrenie
sklenených tvárnic. hr. do 150 mm _0'082 t
1,27'3,5+1,85.1,4.3+3,63-2,5.2
súčet

rozmerov zoPP

30,365

I K s62081141 2,00030,365 
|

121,4602,OOO 
I

Búranie muriva priečok zo sklenených wárnic, hr. do
150 mm, -0,082001

m2

9 K 96806í 1 12
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy
do 1.5 m2. -0.012001 ks 58,OOO 

I

2,000 2,OOOl 232,000

Vyvesenie drevených krídiel okien do suti, plochy do 1,5 m2 _0,012 t

5r3+1 1.3+1 +3j3

PP

10 K 968061 1 1 5 Demontáž okien 1 bm obvodu - 0,008t m 124,620 1,000 1 249,240
d.evených okien aj s rámom 1 bm obvodu' -0,007 t

(1'78+1'48).215+(1'75+1,45\.2Í 1 1+(0,52+0'5ú)-2-1+(1'85+1,4)
.2',3 124,620

11 K 96807 t 1 26 kovového dverného krídla
ks 2,000 2,000 2,000 8,000

12 K 968072456 dverových zárubnÍ plochy nad 2
m2 5,640 2,000 2,000 22,560

PP

kÍĺdiel dvgrí do nad 2 m2

dveŕových zárubnĺ plochy nad 2 m2 _0'063 t

13 K 979011111 2,000 20,784
a vybúraných hmôt za prvé

5,1 96 2,000

PP zvislá doprava sutiny a

14 K 11'l hmôt na skládku do 1 kma 5,1 96 20,000 20,000 207

PP

Odvoz a hmôt na skládku do 1 km

Odvoz a vybúraných hmôt na skládku za kaŽdý ďalšĺ 1 km

15 K 97908',t12'l
odvoz sutiny a Vybúraných hmôt na skládku za kaŽdý
ďalšĺ 1 km 5't,960 2,000 2,000 207,840

196.10 koeficientom mnoŽstva 51

Poplatok za skladovanie

16 K 9790891 1 2
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (1 7 02 ),
ostatné 5,196 í 0'000 10,000 103,920

PP
(17 02} ostatné (o) (17 02 0ĺ 

' 
02' 03)

a



PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvo J. materiál IEURI J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

99

PP

D

D

pre pÍe

bývanie (803) budovy pre virobu a sluŽby (812), s nosnou aislou
konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvámic' alebo kovovou, Výšky
do6m

Pľáce a dodávky PSVPSV

764

2,00017 K 9980 t 1 001
Presun hmôt pre budovy (801 

' 
803, 81 2)' zvislá konštr

z téhál. tvárnic. z kovu Wškv do 6 m
t 2,071 2,000 8,284

10 050,327

klam '176

44 K 76441 0430.s
oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného
Pzf olechu. Vrátane rohov r.š. 200 mm

m 3s,4eol 2,oool 2,000 141 '960
parapetov z

mm, víátane rohov Í.š. 200 mm
PP

19 K 764410850
DemontáŽ oplechovania parapetov rš od 100 do 330
mm. -0.001351

m 35,490 
|

2,000 2,OOO 
I

't41,960

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0'00ĺ35tPP

20 K 99876410í IPresun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
lniškv do 6 m

t o,o64l 2,000 2,000 0,256

PP Presun hmôt pÍe konštrukcie klampiarske v objektoch s výškou do 6 m

4,000 4,000 'ĺ 230'08021 K 76662',t400
tsos m 153,760

PP MontáŽ okien s exteňélovou a
lso páskou 1 bm obvodu montáže
(1'78+1'48ľ2-5+(0,u+0'52\'2- 1 +(1,27 +3,5|' 2' 1 +('|,85+1,4)' 2

153,760

1 400,00022 M 61 1 41 0009400 č. 1
mm,

6
ks 5,000 280,000

Plastové okno mm,PP

ks 11,000 260,000 2 860,00023 M 61 1 41 00094001
mm,

6
okno trojkrĺdlove oS+o, vxš 1450x1

mm,
PP

okno jednokrĺdlové vxs mm, ks 1,000 100,000 100,00024 M 611410005300

mm.
PP

PP

GEALAN

Plastové okno dvojkrídlové os+o, wš 1600x1200 mm'

25 M ô1 1 410009900
|Plastove okno štvorkridlove s - spodné kridlo, Vxš

|3500x1270 mm, izolačné taskb,,6 komoroý profil,
lool. č. 3

ks 1,000 350,000 350,000

3,000 290,000 870,00026 M 61 1 41 00094002 6
os+o, Vxš 1400x1850 mm'

č.4 ks

mm,PP

27 M 61 I 410010400
lPlastové okno šesťkrídlové s - dve horné kridla vxš
|uoorzsoo r., izolačné trojskto, 6 komorový profit,

lpol. č. s
ks 2,000 450,000 900,000

mm,
PP

161 ,448283290006100
Tesniaca fólia CX erteriér' š. 290 mm, 30 m, pre

pripájacej škáry okenného rámu a muiva,
ALLMEDIA

m 161,448 1,00028 M

Íólia cX exteriér' š. 290 mm' 30 m, pre tesnenie pripájacej
PP

161,448M 283290006200
m, pre

pripájacej škáry okenného rámu a muiva,
Tesniaca mm,

ALLMEDIA
m 161,448 1,00029

PP Tesniaca íólia inte.iér, š. 70 mm' 30 m, pre

I 5,000 5,000 95,00030 K 766641 161 m

PP
montáŽe

ks 1,000 800,000 800,00031 M 61 1 4200001 00
dvere plastové otválteľné + krĺdlo pevné,

Wš 2350x2400 mm, zasklené s iz. trojsklom, pevné
č'6

mm,PP

41 K 766694141.S IMontáŽ parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm'
loĺzrv ao 1000 mm

ks 1 ,OOO 
I

2,000 2,OOO 
I

4,000

mm,PP
mm

PP Monláž parapetných dosiek plastouých' šíÍlry do 300 mm.

4,0002,000 
|

766694142 ks í '000 2,00033 K

ks 21,000 2,000 2,000 84,00034 K 766694143
parapetnej dosky pĺastovej šírky do 300 mm,

1600-2600 mm

PP
1600 do 2600 mm
5+3+2+11

mm,

40,490

379,785

43 M 61156O000200's|Parapďnádoskaplastová,šírka200mm,komôrková m 40,490 7,000 283,430

21

mm,
PP

D

dub, mŕamor, mahagon, svetlý buk, orech
0,52+',1,27 + 1,7 8' 5+'1,85. 3+2,5. 2+1,7 5' 1 1

Konštrukcie doplnkové kovové767



a

pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J' materiál [EUR] J. montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K 1167662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním m2 45,9001 2,0001 2,000 183,600
PP Monláž mrežĺ pevných skrutkovaním

37 K 767996801
DemontáŽ ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
iednotlivÝch dielov konštrukcií do 50 ko. _0.00í00t kg 4s0,2121 o,2ool 0,200 'l96,085

PP
dielov konštÍukcií do 50 kq {.001t

38 K 99876710í I 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové

lkonštrukcie v obiektoch Výškv do 6 m
t o,o2sl 2,oool 2,000 0,100

pre
výškv do 6 m

2

PP

D

39 K 783103812
Iodstránenie staných náterov z oceľo\^ých konštrukciĺ

|stredných l'ahkých'c' alebo vel'mi l'ahkých 'cc'
Ioceľovou kefou

m2 20,,.1 1,000 'r,000 41,480

783 960

PP

40 K 783225100
na

m2 1,00020,74ol 4'1,480í ,ooo 
l

PP Nátgry kovových stavebných dopĺnkových konštrukcií syntetické na
vzduchu schnú@ dvoinásobné 1x s emailovanÍm _ 105!m
1,22.17 20,740




