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ZMLUVA o poskytovaní sluŽieb č.172/202l
uzatvorcná podľa s 269 ods. 2zákonač. 5l3ll99l Zb. obchodný zákoĺlnikv platnomznení

čl. I.
Zmluvné stľany

1 objednávatel':
Sídlo:
Zastupený:
Bankové spojenie :

IBAN:
ĺČo:
DIČ:
oprávnená osoba
vo veciach technických:

Poskytovatel':

Sídlo:
Konajúci:

IČo:
DIČ:2O2O4I3857
Bankové spojenie
IBAN: SK
Tel.:

Fax:
E-mail:

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Trojice 7 ,927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický primátor mesta
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bľatislava
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
0030ó1 85

2021024049

Bľantneľ Nové Zámky s.ľ.o.
zapisaný v obchodnom registri okľesného
oddiel:sro,vo vložke č. 540A{
Viničná 23,940 64 Nove Zámky
JUDr. Jaľomír Valent, konateľ spoločnosti a
Ing. Tibor Papp, konateľspoločnosti
31 440 291

Tatra Banka a.s.

05 I 100 0000 0026 2484 4761

035/6426436
03s16423830
o ffi c e. bran tnernz@brantneľ' sk

Miroslav Poliček, ľeferent dopravy a TČ
Tel.: +421101 31770 5981-4
Fax: +42110/ 31770 6021
E-mail: mesto@,sala.sk

(ďalej aj ako ,,objednávateľ")

2.

súdu Nitra

1

(d'alej len,, Poslgltovateľ " )
(objednávateľ a Poslĺytovateľ v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
Úvodné ustanovenia

Táto Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len ,,Zmluvď') sa uzatvára ĺa základe
výsledku veľejného obstarávania realizovaného podľa ustan'$ ll7 zákona č. 343l20I5Z.
z.overejnomobstaľávanía o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov a v súlade s $ 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní. objednávateľ
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2.

na obstaraniepredmetu tejto zžtkazky pouŽil postup verejného obstarávania - ýzva na
predkladanie ponúk.
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je viťazná ponuka Poskytovatel'a ako
úspešného uchádzača podľa zápisnice zo dňa 1.3.2021, ktoľá je ýsledkom pľocesu
verejného obstaľávania.

čl. III.
Pľedmet zmluly

Predmetom tejto Zmlwy je záv'ázok Poskytovateľa zabezpečovať počas platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy údrŽbu veľejného osvetlenia v meste Šaľa, mestskej časti Veča,
osady Hetméň a Kilič a závázok objednávateľa uhľadiť Poskýovateľovi ekonomicky
oprávnené náklady za iadne poskýnuté služby na základe tejto Zmluvy, v súlade s
podmienkami ďalej dohodnutými v tejto Zmluve.
Poskýovateľ sa zaväzuje v súlade s ýsledkom verejného obstarávania pre
objednávateľa vykonávať za odplatu nasledovné ýkony a pľáce:

- zabezpečenie údrŽby verejného osvetlenia
- zabezpečenie nepretržitej pohotovosti (24 hodíďdeň)
(ďalej len,,sluŽby").
SluŽby uvedené v pľedchádzajircom odseku bude Poskytovatel' realizovať svojimi
mechanizmami a prostriedkami na vlastné náklady.
Konkľétny rozsah a termíny dodania služieb bude Poskýovateľ poskytovať na základe
písomných, e-mailových alebo telefonických objednávok objednávateľa. Telefonická
objednávka musí byt najneskôr do 3 kalendárnych dní doručená Poskytovateľovi
v písomnej alebo emailovej podobe.
Kontľolu plnenia predmetu tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať vždy po
ukončení práce' pričom o zodpovedajúcom výsledku, resp. o prípadných nedostatkoch
bude po vykonaní kontroly bezodkladne informovať Poskytovateľa pľednostne e-

mailom.
V prípade, Že poskytnuté služby majú vady alebo nedostatky, objednávateľ oboznámi
o týchto skutočnostiach Poskýovateľa (dispečing poskýovateľa, tel. č:035/6426436).
Poskýovateľ je povinný bezodkladne tieto nedostatky odstrániť a ich odstránenie
následne potvrdiť objednávateľovi.
Pľe kontrolu a pľeberanie ľozsahu a kvality rea|ízovaných sluŽieb Poskytovateľom uľčí
Poskýovateľ zodpovedného zástupcu, ktoľého osobu písomne oznámi bezodkladne
objednávateľovi.
Poskýovateľ sa zavázuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmllve a v
dohodnutom rozsahu poskýne sluŽby. Poskýovateľ sa zavázuje poskytnút' sluŽby vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Poskýovateľ potvľdzuj e, že sa v plnom ľozsahu oboznámil s ľozsahom a povahou
predmetu zmluvy asúťažných podkladov apovahlje ich Za spľávne aúplné.
Poskytovateľ prehlasuje, že disponuje takými prostriedkami a odbornými znalosťami,
ktoré sú k vykonaniu predmefu zmluvy potľebné.
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čl. Iv.
čas plnenia

Táto Zm|uva sa uzatvára na dobu určitú od 15.3. 202| do dňa vyčerpania maximálnej
ceny sluŽieb podľa čl. V' tejto Zmluvy, najneskôr však do 15.3'2022, podľa toho, ktorá
právna skutočnosť nastane skôr.

čI. V.
Cena a platobné podmienky

Celková cena je stanovená na zák|ade vit'aznej ponuky Poskýovateľa ako položkoqý
rozpočet s výkazom výmer, ktoý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha
č.1 k tejto Zmluve, v celkovej qýške:
Cena bez DPH: 60 998,01 Eur,
20%DPH 12199,608ur
Zmluvná cena s DPH: 73197r6lEur
slovom s DPH:(sedemdesiattritisícstodeväťdesiatsedemeur a šesťdesiatjeden centov).

Poskýovateľ berie na vedomie, Že objednávateľ neposkytne Poskýovateľovi Žiaden
preddavok, ani zá|ohy na objednávané pľáce.

Množstvo dodávaných prác uvedených v Prílohe č.1 tejto Zmluvy sú pľedpokladané
a čiastkové, objednávky objednávateľa na rcalizáciu jednotlivých dohodnutých plnení
vyplývajúce z objednávokbudú vychádzať Zo skutočných potrieb a z finančných
moŽností objednávateľa. Poskytovateľ potvľdí doručené objednávky svojim podpisom
do denníka sluŽieb. Po zrealizovaní a odsúhlasení riadneho a včasného dohodnutého
plnenia objednávateľ uskutočni zápis do denníka sluŽieb, na podklade ktorého má
Poskytovateľ právo vystaviť faktúru.
Služby sa budú uhrádzať na základe faktúľ vystavených Poskytovateľom (za skutočne
poskýnuté služby písomne na základe písomnej objednávky objednávateľa), ktoré
Poskytovateľ doručí vždy do 15. kalendáľneho dňa nasledujúceho mesiaca so
splatnosťou 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
Faktuľa okrem zákonných náleŽitostí musí obsahovat' ľozpis sluŽieb poskýnutých
v príslušnom fakturačnom období s uvedením ich jednotkových cien, ktqré musia byt
zhodné s cenou podľa Prílohy č' 1 tejto Zm|uvy. Prílohou faktúry je denník
poskýnutých sluŽieb a písomná objednávka objednávateľa na dodávku sluŽieb.
V prípade, že fakttlra nebude obsahovať náleŽitosti uvedené v tejto Zmllve alebo bude
vyhotovená obsahovo nespľávne, je objednávatel' opľávnený vrátiť ju Poskýovateľovi
v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Poskýovateľ je opľávnený fakturovať objednávateľovi iba skutočne vykonané práce a
ľiadne dodané sluŽby v súlade s touto Zmluvou.
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čl. vI.
Podmienky plnenia

Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať sluŽby uvedené v pľedmete

tejto Zmluvy s odbornou staľostlivosťou, v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto Zmluvy a

v súlade s objektívnymi očakávaniami objednávateľa.
Poskytovateľ bude poskytovať sluŽby nazáklade písomných objednávok objednávateľa
v meste Šaľa, mestskej časti Veča, mestskej časti Hetméň a mestskej časti Kilič,
v súlade s pokynmi objednávateľa a podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Lehoty
na dodanie jednotliých sluŽieb objednávateľ uvedie v príslušnej písomnej objednávke.
V pľípade vzniku havarijnej situácie' ktoľej odstránenie neznesie odklad, je
Poskytovatel' povinný dodať sluŽby aj na zák|ade pokynu zodpovednej osoby
objednávateľa, pričom forma takéhoto pokynu nie ľozhodujúca (napr' telefonicky alebo
e-mailom). V takomto prípade je Poskytovateľ povinný bezodkladne nastupiť na ýkon
prác a vykonať ich v čo najkratšom moŽnom čase. objednávatel' je povinný takto
udelený pokyn na dodávku sluŽieb Poskytovateľovi písomne potvrdiť najneskôr do
troch pľacovných dní.
objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskýovateľovi súčinnost' nevyhnutnú na riadne
plnenie tejto Zmluvy.
V prípade, ak objektívne skutočnosti alebo iné skutočnosti či užĺa strane Poskýovateľa
alebo objednávateľa bránia Poskýovateľovi dodať objednané služby riadne a v lehote
uvedenej v písomnej objednávke vystavenej objednávateľom, je Poskytovateľ povinný
tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu
s predpokladanou dobou ich trvania a požiadať objednávateľa o pľedĺženie lehoty na
dodávku objednaných sluŽieb.
Poskýovateľ je povinný:
a) poskytnúť služby podľa tejto Zmluvy riadne a včas;
b) dodľžiavat' všetky platné všeobecne záväzné právne pľedpisy, ktoré sa týkajú

plnenia predmetu tejto Zmluvy;
c) plniť pľedmet tejto Zmluvy pľostľedníctvom svojich odborných a kvalifikovaných

zamestnancov v dohodnutom rozsahu a lehotách;
d) postupovať s odbornou staľostlivosťou;
e) informovať objednávateľa o priebehu a výsledkoch plnenia predmetu tejto Zmluvy'

kedykoľvek o to objednávateľ požiada;

0 včas a bez zbytočného odkladu infoľmovať objednävateľa o všetkých dôležitých
skutočnostiach súvisiacich s ýkonom poskýovanýchsluŽieb, ktoré môžu ohľozit'
alebo obmedziť qýkon sluŽby zo strany Poskýovateľa, prípadne spôsobiť
omeškanie plnenia;

g) vykonať bezodkladnú nápravu plnenia predmetu tejto Zmluvy, ak objednávatel'
zisti, Že Poskýovateľ uskutočňuje svoje povinnosti V rozpoľe s podmienkami tejto
Zmluvy vľátane jej príloh ďa|ebo platnými právnymi predpismi. V prípade
nevykonania tejto nápravy je objednávateľ oprávnený odstupiť od Zmluvy, pričom
Poskýovateľ zodpovedá za spôsobenú pľeukázanú škodu podľa podmienok
uvedených v čl. X. tejto Zmluvy;
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h) dodržiavat' všetky platne predpisy a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré sa týkajú
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poŽiamej ochĺany a ochrany životného
pľostľedia, ak bol Poskytovateľ a jeho zamestnanci príp. tretie osoby na strane

Poskytovatel'a s nimi riadne oboznámení;
i) zabezpeéit'pohyb svojich zamestnancov a ďalších osôb konajúcich v jeho mene len

na miestach plnenia pľedmetu tejto Zmluvy a v priestoroch súvisiacich s plnením
pľedmetu tejto Zm|uvy;

j) zachovávat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktoých sa v súvislosti s
plnením pľedmetu tejto Zmluvy dozvedel, inak zodpovedá za škodu, ktorá v
príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti objednávateľovi vznikne.
Povinnost' zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu;

k) na vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu odpadov' ktoľé vzniknú pri plnení
pľedmetu tejto Zmluvy.

Zodpovednou osobou objednávateľa za plnenie predmetu tejto Zm|uvy a poverenou na
uskutočňovanie záznamov do denníka sluŽieb a potvrdení o ich uskutočnení je p.

Miroslav Políček (tel. kontakt : 09 1 ĺ7 27 87 t, e-mail : policek@sala. sk)'
Zodpovednou osobou Poskytovateľa Za plnenie predmetu tejto Zmluvy
a uskutočňovanie zäznamov do denníka sluŽieb je Ing.Tomáš Leško (tel. kontakt
0902987634, e-mail tomas.lesko@brantner.sk , office.brantnemz@,brantner.sk

čl. vII.
Sankcie

V prípade omeškania Poskýovateľa s lehotou dodania sluŽieb podľa písomnej
objednávky má objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty
vo ýške 0,05 yo Z ceny objednaných sluŽieb vľátane DPH stanovenej v Prílohe č. 1
tejto Zmluvy , a to zakaždý i začatý kalendárny deň omeškania s ich riadnym dodaním
podľa tejto Zmluvy.
V prípade omeškania objednávateľa so zap|atenim faktúry je Poskytovateľ oprávnený
požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo ýške 5,00 oÁ rcéne znezaplateĺej
čiastky, ato zakaždý izačatý kalendáľny deň omeškania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty či úľokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Zm|uvné stľany sa dohodli, Že Poskytovateľ má pľávo nakladať s pohľadávkou voči
objednávateľovi, vzniknutou na zák|ade tejto Zmluvy, najmä tuto postúpiť alebo
započitav at', len po pľedchádzajúcom písomnom súhlase obj ednávateľa.

čl. VIII.
ostatné dojednania zmluvných stľán

Poskytovateľ sa zavänlje pri plnení predmefu tejto Zmluvy postupovať s odbornou
staľostlivosťou. Ďalej sa zaväzuje dodľŽiavat'povinnosti týkajúce sa ochĺany Životného
pľostľedia, všeobecne záväzné pľávne pľedpisy, technické norTny a podmienky tejto

Zmluvy vľátane jej príloh, dodatkov asiťaŽných podkladov.
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2. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývaj:úce ztejto Zmluvy
na tľetiu osobu bez predchádzajirceho písomného súhlasu objednávateľa.

čl. Ix.
Skončenie zmluvných vzť ahov

Táto Zmluvazariká:
a) uplynutím doby, na ktoru bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,

c) písomnou qýpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu,
pričom výpovedná doba je jednomesačná azačina plynúť dňom nasledujúcim po

dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej stľane,

d) písomným odstúpením od zmluvy,
e) zánikom opľávnenia Poskytovateľa na poskytovanie služieb podl'a tejto Zmluvy,

0 zĺĺnikom Poskytovateľabezprávneho nástupcu.

odstupiť od tejto Zmluvy môže objednávateľ ako aj Poskytovateľ zdôvodov podľa
zákona č. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

,,obchodný zákonník").
objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia
tejto Zmluvy zo stľany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto ZmhIVy sa povaŽuje

najmä: opakované (aspoň 2x počas doby tľvania Zmluvy) omeškanie Poskytovateľa
s dodávkou sluŽieb, neplnenie dohodnuých prác v požadovanom ľozsahu a kvalite
alebo akékol'vek porušenie povinností Poskytovateľa podľa čl. VI. ods. 6 tejto Zmluvy.
odstúpenie od zmluvy musí byť druhej stľane doručené aje účinné dňom jeho
doručenia' 

čt. x.
Zodpovednost' zaškodu

Poskytovateľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú pľi plnení tejto Zmluvy zavineným
konaním Poskytovatel'a a jeho zamestnancov.
Žiadna zo zm|uvných strán nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvne stľany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť zmluvných stľán za plnenie svojich záväzkov ztejto Zmluvy sa povaŽuje
prekážka, ktoľá nastane nezávisle od vôle tej-ktoľej povinnej zmluvnej stľany a bráni jej

v riadnom plnení svojej povinnosti (napľ. príľodná katastrofa, požiar, záplava,
zemetľasenie, štrajk, všeobecné pľávne pľedpisy, vypadok počítačovej siete mimo
dosahu a správy Poskytovateľa, zákazy štátnych orgánov, vojna a pod.), ak nemožno
pľedpokladať, Že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť
alebo prekonať a v čase vzniku záväzklpľedvídať. Zodpovednosť nevylučuje pľekážka,
ktoľá vznikIa aŽ v dobe, kedy povinná stľana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Učinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené len po dobu, pokiaľ trvá prekáĺžka, s ktorou sú tieto
povinnosti spojené.
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J Zmluvne stľany sa dohodli, že zodpovednosť Poskytovateľa za pľeukázanú škodu je
obmedzená do maximálnej výšky ceny služieb vrátane DPH podľa čl. V. ods. 1 tejto
Zmluvy.

čl. xI.

Povinnosti Poslĺytovatel'a v oblasti bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci

Poskytovateľ po celú dobu poskytovania sluŽieb zabezpeči bezpečnosť práce, hlavne
dodľžiavanie pľedpisov o bezpečnosti a ochrane zdraviapľi práci, požiarnej ochľany na
pľacovisku.
Poskytovateľ sa zavänlje počas celej doby poskytovania sluŽieb dodľžiavať interné
pľedpisy objednávateľa voblasti bezpečnosti aochľany zdravia pri ptáci, za
predpokladu, Že sa pri qýkone činnosti Poskytovateľa budú na Poskytovateľa vďahovať
a Poskytovateľ bol s nimi ľiadne vopľed obozniímený.
Vzhľadom na povahu služieb, Poskytovateľ zabezpečí, aby všetkýmjeho pľacovníkom
boli prideľované príslušné osobné ochľanné pľacovné prostriedky (ďalej aj ako

',ooPP") v súlade s daným ľizikom prác apľacovných činností. Pľeukázatel'ne poučí
o pracovných rizikách na pracovisku' proti ktoým ich pľidelené ooPP chľánia

čl. xII.
Záverečné ustanovenia

Táto Zmhxa nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán. Túto Zmluvu vzmysle $ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k infoľmáciám ao zĺnene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon
o slobode informácií") v platnom znení objednávateľ zverejní na svojom webovom
sídle a Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Zmluvné
strany súhlasia so zveľejnením celej Zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami
na webovom sídle objednávateľa.
V prípade, ak bude potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ
nie je zmena adľesy písomne ozslámená druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť
doručuje. V pľípade, ak sa písomnosť aj pri dodľžaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné stranysa dohodli, Že účinky doručenianastávajúdňom
vráteniazásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doľučuj e.

Zmluvné strany budú ľiešiť prípadné spory vyplývajúce ztejto Zmllvy pľedovšetkým
dohodou. V pľípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami,
každá zmluvná strana má právo sa obľátiť na súd. Zmluvne strany sa dohodli, Že tento
spor bude riešený podľa slovenského pľáva na miestne príslušnom súde. Pľávne vďahy
zmluvných stľán touto Zmluvou qýslovne neupravené sa riadiapríslušnými
ustanoveniami zákona č. 5I3lI99l Zb. obchodný zákonník v zneni neskoľších
pľedpisov.

1

1

2
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Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú
očíslované podľa poľadia.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) ľovnopisoch povahy originálu, z ktoých
objednávateľ prevezne tri (3) vyhotovenia a Poskytovateľ prevezne dve (2)
vyhotovenia.

Zmluvne strany prehlasujú, Že si túto Zmluvu pred jej podpísaním pľečítali, porozumeli
jej obsahu, potvrdzuji,že vyjadruje ich slobodne, uľčito avážne prejavenú vôľu ana
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoľučne podpísali.
Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy je Pľíloha č. 1 - Yýkaz výmer zo dŕra15. 02.
2021.

v Ša|i,.. 2Q. :. !.:...202I

Za Poslqltovateľa: Za objednávateľa

Lĺľontngľ
BrantneÍ Nové Zámky s.r.o'
t1iničná 23,940 64 Nové Zámkv

tČo: lr aĺo zgĺ
,e ,jiň'iŕňä.'íipĺ 16.1

4

JUDr. Jaľomíľ ValeRt
konatel' spoločnosti'

Bľantner Nové Zámky s.ľ.o.

Brantner Nové Zámky s.ľ.o.

6
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ZADANIE s yýxnzoĺtĺ yýnĺen
stavba: Verejné osvetlenie _ údžba
Objekt: Elektro

objednávateľ:

Zhotovitel':

Miesto' Šaľa

Brantner Nové Zámky' s.r.o' Spracoval: lng. Tomáš LeŠko

Dátum: 15.02.2021

Č. Kód poloŽky Popis MJ MnoŽstvo celkom
Jednotková cena

zadania
Celková cena

zadania

2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1

2

M

Zemné

Zakladanie

Pľáce a dodávky M

2í_M E!ektromontáŽe

1 1 3020100í .s Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 40,000 30,00 1200,00

3 600.002 't4't7200't3.s
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer
pretláčania cez 63 do 75 mm m 300,000 12,00

m3 6.000 72,OO 432,003 27531361',! Betón základovtých pätiek' prostti tľ. c 16120

21,88 218,804 1 11260000500 Kanalizačná rúra sN4 250x6,2x 1 000mm ks 10,000

2.20 132,005 2100101s1 .S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE' D 63 uloŽená
pevne m 60,000

m 60,000 0,73 43,666 345710005700
Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE' KOPOFLD< BA KF
09063 BA, D 63, KOPOS

42,007 210010't54.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE' D 110 uloŽená
pevne m 15,000 2,80

1,44 21,65I 345710006000
Rúrka ohybná dvojpláŠťová HDPE' KoPoFLď BA KF
09110 BA, D 110, KOPOS m 15,000

m 2 000,000 2,56 5120,00o 21 001 0234.5
Náter stoŽiara D 90124 mm, vrátane základného náteru
(200x10m)

893,0010 246220000900.s Faĺba syntetická suríková S 2005 kg 94,000 9,50

kg 32,000 1,80 57,6011 246420001200.5 Riedidlo 5-6006 do syntetických a olejoulch látok

ks 50,000 2,18 108,8012 210't00013
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a
vodičovej koncovky do í6 mm2 pre vonkajšie práce

12,8013 2101 10064.S Spínač špeciálny vĺátane zapojenia, sumrakov'ý spínač ks 2,000 6,40

45,7214 374410007300.s
Súmrakoý spĺnač s extemým senzorc,m, 1-50000 Ix'

ýstup 1x16A prcpinacĺ' lP56 ks 2,000 22,86

ks 10,000 6,40 64,0015 2't0130104.S1 Stýkač trojpÓlový na DlN lištu do 25 A

113,69ks 10,000 11 ,3716 358210002100.51
Sýkaé inŠtalačný 3P' 25A' kontaký 3 No, cievka 230 V' 3
moduly

6,40 64,00't7 2101 30105.S1 Stýkač trojpÓlový na DlN |ištu do 40 A ks 10,000

ks 10,000 29,71 297,1318 358210001600.5
Sýkač inštalačný 3P, 40 A' kontaký 3 No, cievka 230 V' 3
moduly

960,00MontáŽ a zapojenie svietidla na stoŽiar ks 25,000 38,4019 210201 962.S

ks 25,000 45,23 1 130,7520 3481 10000800.s Svietidlo LED
70,00 1 050,002',1 210204011 osvetľovací stoŽiar - oceľovtý do dĺzky 6m ks 15,000

1 875,00Stožiar osvetľovacĺ kužeľoý do zeme, 6m ks 15,000 125,0022 348370004200

ks 20,000 120,00 2 400,0023 210204012 osvetľovacĺ stoŽiar _ oceľorĺý dEky do ĺ om

ks 20,000 294,00 5 880,0024 316740000800 StoŽiar ulično4iaľničný zinkoý, uýška 10 m



25 210204103 VýloŽník ocelbuý jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks '15,000 6,40 96,00

26 31 6770001 1 00
VýIožnik V1G-l0n6-D zinkoý jednoramenný, vyloženie 1

m,d76mm ks 15,000 55,00 825,00

27 210204201 Elektro\^istroj stoŽiara pre 1 okruh ks 20,000 6'40 € 128,00

28 348s70005200
stožiarová svorkovnica Štvoržilová T&1, jedno poistkové
púzdro pipojené fázy L1 a L3 ks 10,000 15,99 159,90

29 348370005250
Stožiarová svorkovnica šfuoržilová TB-2, dve poistkové
púzdra pipoiené fázy L1 a L3 ks 10,000 16,89 168,94

30 210220021.5
Uzemňovacie vedenie v zemi Fezn vrátane izolácie spojov
Ol0mm m 450.000 1,24 540,00

31 354410054800.5 Drôt bleskozvodový FeZn' d 10 mm kg 281,250 1.19 334,10

0,00

32 210220245.5 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 20,000 2,OO 40,00

33 354410004000.s Svorka FeZn pipájaca označenie SP 1 ks 20,000 0,46 9,13

34 2',t0220253.5 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 40,000 2,00 80,00

35 354410000900.s Svorka FeZn uzemňovacia označenie sR 03 Á ks 40,000 0,67 2ô,90

36 21 0290484.S Doplniť poistkove patróny do 25 A ks 190,000 2,00 380,00

37 345290009000.s Poistka patronová D01 E1 4 221 1 004 1 0A 400V gG/gL ks 90,000 0,49 43,74

38 345290009100.5 Patrón poistkový 25A ks 100,000 0,64 63,96

39 210290492.5
Výmena istiacich a spínacích prístrojov V rozvádzači na DlN
lište do 25 A ks 15,000 4,22 63,36

40 358220006900.5 lstič lP, 16 A' charakteistika B, 10 kA' 1 modul ks 5,000 3,11 15,57

41 358220007000.s lstič 1P' 20 A, charakteistika B, 10 kA, 1 modul ks 5,000 4,50 22,48

42 358220007100.5 lstič 1P, 25 A, charakteistika B, 10 kA, 1 modul ks 5,000 4,57 22,84

43 2 t 0290494.S
Výmena istiacich a spínacĺch prístrojov v rozvádzači na DlN
lište do 40 A ks 2,000 4,40 8,80

44 358220046500.5 lstič 3P, 40 A, charakteistika B' 10 kA, 3 moduly ks 2,000 24,00 47,99

45 21 08001 07.S Kábel medený uloŽený voľne CYKY 450/750 V 3x1 
'5

m 400,000 1,20 480,00

46 341 1 1 0000700.s Kábel medený CYKY 3x1'5 mm2 m 400,000 0,41 164,72

47 21 0800108.S Kábel medený uloŽený voľne CYKY 450/750 V 3x2'5 m 300,000 1,20 360,00

48 341110000800.s KábeI medený CYKY 3x2,5 mm2 m 300,000 0,66 199,38

49 2'10800122.5 Kábel medený uložený vol'ne CYKY 450/750 V 5x6 m 't00,000 1,20 120,00

50 341110002200.5 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 100,000 2,56 256,07

5'l 210800123.S Kábel medený uloŽený voľne CYKY 450/750 V 5x1 0 m 200,000 1,20 240,00

52 341 110002300.5 Kábel medený CYKY 5x10 mm2 m 200,000 4,20 840,84

53 210901069.S Kábel hliníkorný silorný' uloŽený Vol'ne AYKY 450/750 V 4x16 m 500,000 1,24 600,00

54 341 1 1 0028800.5 Kábel hlinÍkový AYKY 4x16 mm2 m 500,000 1.07 536,25

55 210902114.5 Kábel hliníkouý silouý uloŽený volne '1-AYKY 0'6/1 kV 4x25 m 300,000 1,20 360,00

56 341110030500.5 KábeI hlinĺkový I-AYKY 4x25 mm2 m 300,000 1,56 467,10

57 21 09021 1 5.S Kábel hliníkotĺý silouý uloŽený volne 1-AYfi 0'6/1 kV 4x35 m 300,000 1,20 360,00

58 341110030600.5 Kábel hlinikoý 1-AYKY 4x35 mm2 m 300,000 1,99 597,39

59 21 0962051 .S DemontáŽ svietidla, následná montáž - sHc' Hcl ks 90,000 12,80 1 152,00

60 001278 Tlmivka pre SHC 70W KS 20,000 15,48 309,60

61 0012791 Tlmivka pre SHC 100W KS 20,000 16,02 320,40

62 0012792 Tlmivka pre HCI 100W KS 30,000 24,89 746,70

63 s2v000000170
Výbojka halogenidová vysokotlaká Hcl-T 100W942 NDL
PB 105001m 4000K G12 ks 30,000 21,70 651,00

64 s2v000000176 Výbojka halogenidová vysokotlaká sHC 70W E27 ks 20,000 14,00 280,00

65 s2v000000278 Výbojka halogenidová vysokotlaková sHc 100W E27 ks 20,000 15,00 300,00

66 460050003.s
Jama pre jednoduchý stoŽiar nepätkovaný dÍzky do ĺom, v
rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr'3 ks 35,000 120,00 4 200,00

67 460200123.S
Híbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, v

zemine triedy 3 m 550,000 4,00 2 200,00

450 - 0,625

Zemné práce vykonávané pri externých
m

281 .250

46-M



68 460200143.S
HÍbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v

zemine triedy 3 m 350,000 5,00 1 750,00
69 460200163 Vyttýčenie káblovej trasy km 0,900 130,00 117,00

70 460420021.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôŽka z piesku bez zakýia, v
ryhe šír. do 65 cm' hrúbky vrstvy 5 cm m 900,000 1,20 1 080,00

71 58sl 1 0000300.s Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 46,800 10,50 491,40

0,00

72 460420201.S
Rekonštr. káblového lôŽka z preosiatej zeminy so zakrytím
tehlami v smere kábla šírka 35 cm m 900,000 1,90 1 710,00

73 5961 1 0000200.s Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm ks 775,800 0,40 310,32

0,00

74 460490012
Rozvinutie a uloŽenie uýstraŽnej Íólie z PVC do ryhy, šĺrka
do 33 cm m 900,000 0,30 270,00

75 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ' 250 m, farba
červená, HAGARD m 900,000 0,06 5ô,88

76 460560123.S
Ručný zásyp nezap. kábĺovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
širokej' 40 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 550,000 'l,20 660,00

77 460560143.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
širokej' 60 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 350,000 1,20 420,00

78 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr' 4, aby nerovnosti terénu
neboli Väčšie ako 2 cm od vodor'hladiny m2 315,000 't,20 378,00

79 HZS000t 13.S Poholovostná sluŽba na jeden rok hod 6 776,000 0,43 2 913,68

80 001000032 Preskúšanie zariadenia hod 70,000 33,00 2 310,00

81 001000034 Vyttýčenie existujúcich inŽinierskych sietí hod 60,000 45,00 2 700,00

82 001000035 Revízia hod 50,000 25,00 1 250,00

900 - 0.052

900 - 0,862

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN Vedl'ajšie rozpočtové náklady

Celkom

46,800

60 998,01


