
Zmluva č.: 394/2021

nÁvĺcovÁ uonooĺ
,,opľava a údržba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby' inžinieľskych sietí

a zvislého dopľavného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šal'a ''
uzatvorcnápodľa $ 269 ods. 2 obchodného zákonníkav zneni neskoľších predpisov v súlade

so zákonom é.34312015 Z. z. o vereinom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoqých

zákonov r rn"nineskoľších predpisov
(ďalej v texte,,rámcová dohodď' alebo tieŽ,,dohoda")

čtánok l.
ZMLUVNÉ sľnĺľy

1) Objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Trojice 7 , g27 l5 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

00306185
2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
sK82 0900 0000 0051 2430 6282

oprávnená osoba vo veciach technických: Miľoslav Poliček, ľefeľent dopravy a TČ
Telefóďfax
E-mail:

09tt 727 871
mesto@sala.sk

(ďalej len,,obj ednávate l"')

2) Dodávatel':
Názov: Július Buch_BUCH
Sídlo: Budovateľská 17, 927 OI Šaľa
Štatutárny zástupca: Július Buch
IČo: 14132168

DIČ: 10202]6422

oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Július Buch
oprávnená osoba vo veciach technických: Július Buch
Bankové spojenie: VÚB, a.s' Bratislava
IBAN: SK96 0200 0000 0007 81947132
Zapisaný v ľegistľi: Zap. v ŽR Šaľa podč.4}5-|7l7
Telefoďfax: 0903 717 l15
E-mail: julbuch@post.sk

(ďalej len,,dodávate l")
(objednávatel'a dodávateľ ďalej spoločne aj ako o;mluvné strany")

a

Strana l- z 8



Zmluva č.: 39412021

ČHnok II.
Úvodné ustanovenia

l ) objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody pouŽil postup verejného
obstaľávania podľa $ 117 zákoĺa č.343ĺ2015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a $ 7 Smernice mesta Šal'a
o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác.

2) Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej
platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného mnoŽstva pľedmetu ľámcovej dohody
pod názvom,'opľava aúdňba spevnených plôch zbetónovej avegetačnej dlažby'
inžinieľskych sietí a zvislého dopľavného značenia na miestnych komunikáciách
v meste Sal'a " (ďalej len ,,stavebné pľáce")

Clánok III.
Pľedmet plnenia

l) Predmetom tejto ľámcovej dohody sú stavebné práce na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Šaľa, v rozsahu špecifikácie a jednotkových cien uvedenej v ocenenom ýkaze
ýmer vypracovanom dodávateľom uvedených v Pľílohe č. l, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto dohody a na základe písomných, faxových, telefonických,
ľesp. e-mailoqých čiastkoqých objednávok objednávatel'a (ďalej len 

',objednávky").

2) Dodávateľ sa zavéĺzuje, Že objednávateľovi dodá vyššie špeciťrkované dopravné
značenie vrozsahu a obsahu podľa ods.1 tohto článku dohody nazák|ade čiastkových
objednávok vystavených objednávateľom podľa tejto dohody a objednávateľ sa
zaväzlje zaplatit'dodávateľovi cenu uvedenú v článku V. tejto dohody a to spôsobom
a v lehotách dohodnutých v jednotliých písomných, faxových, telefonických, ľesp.

e-mailových objednávkach objednávateľa.

3) Dodávateľ sa zavánlje riadne a včas podľa tejto rámcovej dohody dodat'

objednávateľovi stavebné práce podľa poŽiadavky objednávateľa v prípade potreby

objednávateľa aj do 2 hodín pracovného času dodávateľa.

4) Zm|uvné strany sa dohodli, Žerozsah a mnoŽstvo prác a dodávok uvedených v Prílohe
č. l tejto dohody je len orientačné a skutočne odobrané mnoŽstvo arozsah prác
a dodávok bude stanovené na základe skutočných poŽiadaviek a potrieb objednávateľa
pľedloŽených dodávateľovi formou čiastkorných objednávok po dobu trvania tejto

dohody.
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Zmluva č.: 3941202l

Clánok IV.
Doba ľealizácie diela - termín plnenia

l) Táto rámcová dohoda sa uzatváta na dobu určitú a to do vyčerpania finančného limitu
objednávateľa v sume l06 678,49 Eur s DPH, ľesp. najneskôr do 8 kalendárnych
mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti' podľa toho ktorá zprávnych skutočností
nastane skôľ.

2) Miestom plnenia je územie mesta Šaľa, k. ú. Šaľa.

3) PoŽiadavky objednávatel'a v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody sa budú vykonávat'
formou objednávok vystavených objednávateľom a to telefonicky, faxom, e-mailom
alebo písomne.

4) objednávky v mene objednávateľa je opľávnený vyhotovovať zodpovedný
zamestnanec referátu dopravy a technických činností p. Miroslav Poliček' objednávky
sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

5) Realizáciu objednávok v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody dodávateľ zabezpeči do
14 kalendárnych dní, v odôvodnených mimoľiadnych prípadoch do 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia objednávky objednávateľa, v havarijných prípadoch do 2 hodín
pľacovného času dodávateľa od doručenia telefonickej objednávky objednávatel'a'

čHnok V.
Cena a platobné vzťahy

l) Cena za reallzáciu predmeťu plnenia uvedenom v článku III tejto dohody je stanovená na

základe výsledkov verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou realizovanej
posfupom podľa zákona č' 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov na predmet zákazky pod názvom:

,,oprava a údľžba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby' inžinieľskych
sietí a zvislého dopľavného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šal'a",
v súlade so zákonom NR SR č,.1811996 Z. z. o cenách v zneni neskorších pľedpisov

a vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z.,ktorou sa zákon o cenách vykonáva v súlade s cenovou
ponukou dodávatel'a do vyčerpania ťtnančného limitu objednávateľa vo výške:

Cena bez DPH: 88 898,74 Eur bez DPH,
20%DPH 17 779,758ur
Zmluvná cena S DPH: 106 678,49 Euľ s DPH
Slovom s DPH: (stošesťtisícšest'stosedemdesiatosem Eur a štyridsaťdevät'centov)
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Zm|uva č.: 3941202l

2) V cene stanovenej podľa ods. l tejto dohody sú zahmuté všetky náklady spojené s údrŽbou

a opravou' ceny za pľepravu' vyloŽenie a prípadnú likvidácia materiálu potrebného na

r eďrizáciu predmetu plneni a.

3) objednávateľ sa zavázuje uhľadit' dodávatel'ovi cenu podl'a ods. 1 tohto článku dohody
včiastkach a lehotách dohodnutých vjednotliqých objednávkach ato nazák|ade faktúľ
dodávateľa podloŽených objednávkami a zápisom o odovzdani a prevzatí pľedmetu tejto
dohody zo strany objednávateľa s tým, v lehote splatnosti faktury za takéto čiastkové
plnenie odo dňa prevzatia pľedmetu plnenia a podpísania odovzdávajúceho
a preberajúceho pľotokolu objednávateľom. objednávateľ neposkytne dodávateľovi
Žiaden preddavok na uskutočnenie stavebných pľác.

4) Právo na vystavenie faktúry a zap|atente ceny vzn1ká dodávateľovi riadnym prevzatim

predmetu tejto dohody objednávateľom podľa vystavenej objednávky objednávateľa bez

nedostatkov a chýb a doručení súpisu stavebných pľác.

5) Úhrad., vystavenej faktúry vykoná objednávateľ platobným príkazom do 30 kalendámych

dní po doručení objednávateľom odsúhlasenej faktúry za dodané tovary, súvisiace sluŽby

apráce.

6) KaŽdá faktúra vystavená dodávateľom bude obsahovat' náležitosti podľa zákona
č.22212004 Z. z. o dani zpidanej hodnoty v zneni neskoľších pľedpisov. Neoddeliteľnou
súčasťou faktúry dodávateľa bude súpis vykonaných stavebných prác.

7) Lehota splatnosti ťaktury je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Ak pľedložená faktÍlra nebude vystavená v súlade s touto ľámcovou
dohodou, objednávateľ ju bezodkladne vľáti dodávateľovi na prepracovanie. opravená
faktura je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia
objednávateľovi'

8) Zmena ceny predmetu plnenia tejto dohody môŽe byt'upravená len vzájomnou písomnou

dohodou štatutárnych zástupcov oboch zmluvných stľán na zžklade písomného dodatku

k tejto dohode.

ČHnok VI.
Pľedpokladaný ľozsah pľedmetu dohody

l ) Predpokladaný rozsah stavebných pľác, ktoý objednávateľ objedná od dodávateľa v súlade
s touto rámcovou dohodou a čiastkoými objednávkami je určený vo ýkaze ýmeľ
vypľacovaným dodávatel'om v Pľílohe č. l.

2) objednávateľ nie je povinný objednať predpokladaný rozsah stavebných pľác ani vyčerpat'
pľedpokladaný finančný objem zákazky. Celkový objednaný ľozsah pľác bude závisiet'
qýlučne od potrieb objednávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody.
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Clánok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l ) Dodávatel' je povinný:

a) Plniť predmet ľámcovej dohody nazáklade čiastkovej objednávky v jednotkových cenách
podľa vysúťaŽeného poloŽkovitého rozpočtu _ uýkazu výmeľ (Príloha č. l).

b) Dodávať stavebné pľáce v stave spôsobilom na užívanie, t. j. v dohodnutej kvalite, ľiadne
a včas, v poŽadovanom rozsahu na mieste uľčenia.

c) Zodpovedný zamestnanec objednávateľa je opľávnený odmietnuť prevzatie stavebných
prác, ktoľé nebudú splňať kritériá podľa tejto rámcovej dohody a príslušných právnych
pľedpisov.

d) UmoŽniť objednávateľovi pri preberaní stavebných prác skontrolovat' rozsah a kvalitu
prác.

e) Doručiť objednávateľovi po ukončení prác súpis vykonaných stavebných prác afakturu.
Fakturovaná cena musí byt zhodná so sumou na súpise stavebných pľác.

2) Objednávatel' je povinný:

a) PoŽadované stavebne pľáce objednať v súlade s článkom IV ods. 3 tejto zmluvy.

b) Potvľdiť vykonaný rozsah prác na súpise vykonaných prác a na faktuľe.

čHnok VIII.
Záručná doba zodpovednost'za chyby diela

1) Dodávateľ zodpovedá zato, že predmet plnenia tejto dohody bude dodaný' resp. zhotovený
podl'a podmienok dohody, objednávky a to v súlade s platnými technickými normami,
s poŽiadavkami objednávateľa, a podľa príslušných osobitných predpisov.

2) Zmluvné stľany sa dohodli, že objednávateľ sa stane vlastníkom pľedmetu plnenia
uvedeného v článku III tejto dohody v rozsahu kaŽdej jednotlivej objednávky po podpísaní
odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu zo strany objednávateľa v mieste dodania a po

úhľade ceny v nej dohodnutej.
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3) Nebezpečenstvo škody na údrŽbe na miestnych komunikáciáchprechádzana objednávateľa

okamihom podpísania odovzdávajúceho a preberajúceho pľotokolu Zo strany

objednávateľa.

4) Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia tejto dohody v čase jeho

odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoľé sa prejavili po prevzatí pľedmetu plnenia

objednávatel'om, zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak vznikli porušením povinností

dodávatel'a vyplývajúce z tejto dohody ďalebo príslušných pľávnych ľesp. technických
predpisov platných v SR.

5) Zmluvne strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne objednávateľovi na dodané aprevzaté

stavebné pľáce a dopravné značenie v zmysle kaŽdejjednotlivej objednávky záručnú dobu

v dĺzke 60 mesiacov' ktorá začina plynút' nasledujúci deň po podpísaní odovzdávajúceho

a preberajúceho protokolu objednávateľom. Záručná doba Sa riadi ustanoveniami

obchodného zákonníka a začina plynúť odo dňa pľotokoláľneho odovzdania predmetu

plnenia tejto dohody objednávatel'ovi.

6) Dodávateľ sa zavázaje, Že vady V prípade ľeklamácie objednávateľa uplatnenej

v zmysle tejto dohody odstľáni na svoje náklady v termíne do 2 pľacovných dní odo dňa

oznámenia reklamácie objednávateľom.

7) objednávateľ sa zavánlje, Že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto dohody
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

8) objednávateľ môŽe uplatniť proti dodávateľovi náľoky zo zodpovednosti zavady náhľadou

škody v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka Slovenskej ľepubliky.

9) Zm|uvĺé stľany sú povinné kaŽdi ľeklamáciu vady pľedmefu plnenia tejto dohody

urychlene prerokovať a dohodnúť lehofu na jej odstľánenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí

na odstránenie vady 10 dňová lehota odo dňa doručenia reklamácie dodávateľovi. V prípade

omeškania dodávateľa s odstránením vady v lehote vyššie dohodnutej s objednávateľom je

dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 20,00 Eut zakaždý i začatý

deň omeškania s odstľaňovaním vady pľedmetu plnenia podľa tejto dohody.

čHnok IX.
Zmluvná pokuta

1) Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry riadne

vystavenej v súlade s touto zmluvou faktuľovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo

ýške 0,05 yo z fakturovanej sumy zakaŽdý deň omeškania.

2) V prípade omeškania dodávateľa s riadny dodaním predmetu plnenia uvedenom v článku

III tejto dohody ďalebo v lehote dohodnutej v príslušnej objednávke, je dodávatel'povinný
zap|atiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,05yo Z ceny dohodnutej v príslušnej

,
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objednávke objednávatel'a a to zakaždý izačatý deň omeškania zv|ášt'ako i prípadnú

náhradu škody.

čhnok X.
Ukončenie zmluvy

l) Zm|uvný vzt'ah založený touto dohodou je moŽné ukončit' pred uplynutím termínom
dohodnutým v súlade s článkom IV tejto rámcovej dohody iba po vzájomnej písomnej

dohode obidvoch zmluvných stľán.

2) objednávateľ môŽe okamŽite odstúpit' od tejto ľámcovej dohody ak dodávateľ neplní
zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode' pričom účinnosť odstupenia nastáva dňom
doručenia oznámenia o odstúpení od tejto dohody dodávateľovi.

ČHnok XI.
Zá"ľerečné ustanovenia

1) objednávateľ a dodávateľ sa zaviazali, Že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z tejto
dohody budú pľednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak sa nepodarí odstľánit' spoľ
dohodou, je ktorákoľvek zmluvná stĺana oprávnená predloŽiť vec na ľozhodnutie
príslušnému súdu.

2) Meniť alebo doplňať tuto dohodu je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané opľávnenými zástupcami štatutámych
orgánov oboch zmluvných strán.

3) Yzt'ahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka v zneni neskoľších predpisov.

4) Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zm|uvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim hospodáľskemu účelu tejto
dohody, ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

5) Táto dohoda patn medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov) podľa
ustanovenia $ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inťoľmáciám v zneni
neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. l zákona č. 4011964 Zb.
občianskeho zákonníka v zneni neskorších pľedpisov. Táto zmluva sa zverejňuje na
webovom sídle Mesta Šaľa.

6) Táto dohoda nadobúda platnosť a je pľe zmluvné stľany záväzná dňom podpisu
opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak opľávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho
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podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na

webovom sídle Mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2ll/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zakon

o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákona č,. 4011964

Zb. obč:iansky zákonníkv zneni neskorších pľedpisov.

7) Táto ľámcová dohoda je vyhotovená v štyľoch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu,
zktoých objednávateľ dostane dva(2) rovnopisy a dodávateľ dva(2) ľovnopisy.

8) Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si tuto rámcovú dohodu pľed jej podpísaním prečítali, Žebo|a
uzavretäpo vzájomnej dohode, podl'a slobodnej vôle, určito,vážne anozlmiteľne, nie v
tiesni zanápadne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pľipájajú svoje
podpisy.

9) Súčasťoutejto dohodysú:
Pľíloha č. 1 _ ocenený Yýkaz ýmeľ zo día 14.06.202l

V Šali, dňa: V Šali, dňa: 4 } .2_oy

Zadodávateľa: Za objednávateľa:

JÚLlUs BUoH - BUoH

Július
konateľ mesta
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Stavba : oFnnvn A UDRŽBA SPEVNENÝOH PLoCH Z BET. A VEGET. DLAŽBY, lS A DZ V ŠALl č'2021

Zmluva č.JKSO Miesto: Mesto ŠAĽA Dňa: 14.06'2021

DlČ:

lČ opľ:

Odberatel': lČo:

DlČ:

lČ opn:

Dodávatel': lČo:

DlČ:

lČ opn:

lČo:Projektanl:

A ZRN Konštrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN B lN _ individuálne náklady

1 HSV: 72574,34 16324,40 88 898,74 Práce nadčas

Z PSV: 7 Murárske výpomoce

3 MCE: o Bez pevnej podlahy

lné:4 0

Á
SúČet: 72 57 4,34 16324,40 88 898,74 10 SÚčet riadkov 6 aŽ 9:

NUS _ náklady umiestnenia stavby D oN - oslatné náklady:

11 Zariadenie staveniska 16 ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 lnŽinierska činnost'

13 St'aŽené podmienky 18 Projektové práce

t4 'ĺ9

15 SÚčet riadkov 11 až14: 20 Súčet riadkov 16 aŽ 19

Rozpočet: Cenová ponuka Spraco E Celkove náklady:

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 88 898 74

22 88 898,74DPH: 20 o/o 
z'. 17 779,75

23

24 Súčet riadkov 21 aŽ23: 106 678,49

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis. F 0dpočet - prĺpočet

odberateľ, obst a ráv ateľ :

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

Krycílist rozpočtu v EUR

Dátum:

Pečiatka:

Buch JÚlius - stavebné práce, ŠAĽA

d od áv ateľ, zhotov ite ľ :

JULIUS BUCH - BUCH
Budovatelsk^ 'l-7 o)-? nĺ šal'a

lČo;
lČ ppn:

Tlačivo: oDĺS A10

Podpis:



odberateľ:

Dodáyatel:

Projekt4nl:

Stavba : oPMVA A Úonzse SPEVNENÝCH PLocH z BET' A VEGET. DLAŽBY, ls A Dz v ŠALl

Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

3,000 kus

't,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

'1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

1,000 kus

3,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

1,000 kus

80,000 kus

40,000 kus

2,000 kus

í20'000 m2

Spracoval:

JKSO;

Dátum:

35,00

44,50

44,50

43,50

49,50

48,00

38,50

39,50

49,00

33,00

36,40

38,90

39,00

33,50

42,50

32,00

35,50

47,00

39,00

40,50

44,00

39,50

34,60

36,90

3,50

39,50

365,00

9,80

105,00 20

44,50 20

89,00 20

87,00 20

49,50 20

48,00 20

77,00 20

39,50 20

98,00 20

66,00 20

36,40 20

38,90 20

78,00 20

67,00 20

127,50 20

32,00 20

106,50 20

94,00 20

78,00 20

121,50 20

44,00 20

39,50 20

69,20 20

36,90 20

280,00 20

1 580,00 20

730,00 20

20

14.06.2021

Buch Július - stavebné práce, ŠAĽA

DPH

I

2

3

4

5

6

7

8

o

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

404440100

404440110

404440120

404440130

404440140

404440300

404440310

404440400

404440410

404440420

404441010

404441020

404441030

404441040

404441050

404441100

404441110

404441120

404441130

404441140

404441200

40444',t210

404441 300

404441310

404457285

404457315

404457355

113107122

PRÁGE A DoDÁVKY Hsv

ĺ .ZEMNE PRÁGE

Značky dopravné reÍlexné P 1

Značky dopravné reílexné P 2

Značky dopravné reÍlexné P 8

značky dopravné reflexne P 9

Značky dopravné reÍlexné P 1 3

Značky dopravné reflexné P 12

Značky dopravné reflexné B 1

Značky dopravné reflexné B 2

Značky dopravne reĺlexné B 27a

Značky dopravne reflexné B 27b

Značky dopravné reflexné B 33

Značky dopravné reflexné B 34

Značky dopravné reflexné C 1

Značky dopravné reÍlexne C 2

Značky dopravné reÍlexné C 3

Značky dopravné reflexné lP 3a

Značky dopravné reÍlexné ĺP 3b

Značky dopravné reÍlexné lP 4

Značky dopravne reÍlexné lP 6

Značky dopravné reflexné lP 8

Značky dopľavné reflexne lP 12

Značky dopravné reflexné lP 16

Značky dopravné reflexné lP 13a

Značky dopravné reflexné E 15

ob|ĺmka AL priemer 60 mm

Nosič FEeZn 3,5 m

Odrazové zrkadlo ZRK 600x800 mm

odstránenie podkladov alebo kfiov z kameniva drv. hr.

do 20 cm

odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr.

do 30 cm

odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do
15 cm

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do
30 cm

odstránenie podkladov alebo krytov živiČných hr. do 5 cm

odslránenie podkladov alebo krytov Živičných hr. do 'l 0

cm, do 200 m2

Frézovanie Živ' kýu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad

500m2' bez prekáŽok

Vylňanie obrubnĺkov chodníkových leŽaých

29 113107123

30 11310713í

31 113107132

32 113107141

33 113107142

34 113151214

35 113201111

100,000

100,000

100,000

250,000 m2

250,000 m2

50,000 m2

I 176,00

11,00 'l 100,00

16,20 1 620,00

23,50 2 350,00

2117 ,50

2 402,50

450,00

m2

m2

m2

20

20

20

20

20

20

20

8,47

9,61

9,00

8,81

Strana 1

Poĺ.

čĺ...
Kód poloŽky

Popis položky, slavebného dielu, remesla

výkaz výmer

MnoŽstvo

Výmera

Memá

jedno..

Jednotková

cena

Náklady spolu

KonŠtrukcie Spec.materiäl

1 2. 4 Ä 6 7 8.

Tlačivo: oDlS B10

160,000 m 1 409,60



36 452231121

37 452312131

38 452386151

39 452387111

4 - VoDoRoVNÉ KoNŠTRUKclE

Prstence pod poklopy a mreŽe

Sedlové lôŽka z betÓnu tr' B 12,5-815 v otv. výk. pod
potrubie

Vyrovnávaci prstenec z pros.bet. tr.B15(c'ĺ2l15) pod
pokĺopy a mreŽe, v do í00mm

Vyrovn. rámy pod poklopy betÓn B 7,5 otv. výk' v. do 10
cm

25,000 m3

15,000 m3

15,000 kus

í70'00

136,00

4 250,00

2 040,00

20

20

20

20

61,80 927,00

38,80 1 164,0030,000 kus

4 - VoDoRoVNÉ KoNŠTRUKclE spolu: 8 381,00 EUR 8 381,00

Stavba : oPRAVA A ÚDRŽBA SPEVNENÝCH PLocH Z BET. A
Pľehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

VEGET. DLAŽBY , lS A DZ v... Buch Július - stavebné práce, ŠAĽA

DPH

1 -ZEMNEPRÁCEspolu: 16888,50 EUR 12625,60 4262,90

Por

ct...
KÓd poloŽky

Popis poloŽky, stavebného dielu' remesla

výkaz uýmer
MnoŽstvo

Výmera

Memá

jedno...

Jednotková

cena

Náklady spolu

Konštrukcie Špec.materiä
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.

40

41

42

567 117 113

57321111'.1

576841111

43 592460800

44 592480000

45 59691 1233

46 596914212

5 - KoMUNlKÁclE

Podklad z prostého betónu tr' B 20 hr. 1 0 cm

Postrek Živičný spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2

Koberec asf. ABS tr. l strednozmný, po zhutnenĺ hr.50
mm

DlaŽba zatrávňovacia hr.8 cm

DlaŽba ámková hr.6 cm

Kladenie ámkovej dlaŽby na cesý hr. 6 cm sk.

Kladenie vegetačných dlaždĺc na cesý hr. 8 cm

5 - KoMUNlKÁclE spolu:

200,000 m2

250,000 m2

350,000 m2

300,000 m2

250,000 m2

250,000 m2

300,000 m2

28 502,00 EUR

29,90

1,90

19,00

14,19

'13,30

13,50

14,80

5 980,00

475,00

6 650,00

20

20

20

3 375,00

4 440,00

20 920,00

4257,00 20

3 325,00 20

20

20

7 582,00

47 891522121

48 899211112

49 552421200

50 899231111

51 89930411í

8 - RÚRoVÉ VEDEN|A

MontäŽ kanaliz' vpustĺ

osadenie liat. mreŽi s rámom, hmotnosť jednotlivo do
100k9

MreŽa kanálová bez rámu 300x300

VýŠková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením
mreŽe

osadenie poklopov ŽelezobetÓnových s rámom

8 - RÚRoVÉ VEDEN|A spolu:

20,000 kus

25,000 kus

25,000 kus

35,000 kus

18,000 kus

6238,20 EUR

1 1 ĺ,00

32,10

42,30

45,00

32,40

2220,00

802,50

1 575,00

1 057,50

20

20

20

20

20583,20

5 180,70 ĺ 057'50

52 911131í11

53 914001112

54 915491212

55 916531111

56 592173240

57 916991115

58 915735111

59 919735112

60 919735122

61 919735123

62 979082111

63 979í31410

64 2863K8'ĺ02

Tlačivo: oDlS B10

9 - osTATNÉ KoNŠTRUKclE A PRACE

osadenie a montáŽ cest. oceľ. zábradlia s oceÍ, stĺp|kmi, s
jedným madlom

osadenie zvislých cesl. dopr. značiek

Montáž stlpika DZ

osadenie obrubnĺka F5 do lôŽka z betÓnu

obrubnik cestný F5

Monoliticke pĺiekop. Žľaby' rigoly

Rezanie stávajúceho Živičného krytu alebo podkladu hr.
do5cm

Rezanie stávajúceho ŽiviČného krytu alebo podkladu hr.
do 10 cm

Rezanie stávajÚceho betÓnového krytu alebo podkladu hr.

do 10 cm

Rezanie stávajúceho betÓnového kfiu alebo podkladu hr,

do 15 cm

VnÚtrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do
10m

Poplatok za uloŽ.a znešk.stav.sute na urČ.skläd. -z
demol.vozoviek "0"{st.odpad

Poklop mrieŽkovaný a liatinový rám

29,000 m

42,000 kus

42,000 m

't70,000 m

170,000 kus

62,000 m

380,000 m

'ĺ00'000 m

200,000 m

í20'000 m

189,000 t

189,000 t

'18,000 kus

't9,30 559,70

29,50

36,70

8,5'l

7,90

49,00

3, lo

1 239,00

1541,40

1446,70

3 038,00

1 960,80

't 343,00

2 079,00

7,90 790,00

11,60 2 320,00

15,00 1 800,00

8,50 I 606,50

19,90 3 76ĺ'10

1 15,50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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Náklady spoluKÓd poloŽky
Popis poloŽky' stavebného dielu, remesla

uýkaz výmer
MnoŽsfuo

Výmera

Memá

jedno...

Jednotková

cena Konštrukcie Spec.materiál
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8.

Stavba : OPRA A ÚDRŽBA SPEVNENÝ.H PLocH Z *'. 
^ 
#Ĺ'J'.x1j9;ľ:ľJ:Hľ 

nákladov v EUR
Buch Július - stavebné práce, ŠAĽA

65 9982230í1

66 998223094

67 9982251 1 1

Presun hmÔt pre komunikácie, kryt dlaŽdený

Pĺipl. a aäč. presun do 5 km, kryt kom. dlaŽdený

Presun hmÔt pre komunikácie a plochy letĺsk, kryt Živiiný

9 _ oSTATNE KoNŠTRUKclE A PRACE spolu:

367,358 t

367,358 r

367,358 t

28 889,01 EUR

7,82

1,20

s,69

2872,74

440,83

2090,27

25 467,04

DPH

20

20

20

3 422,00

PRÁoEADoDÁVKYHSVspolu: 88898,74 EUR 72571,u í6 324,40

Za rozpočet celkom : 88 898,74 EUR 72571,34 16324,40

Tlačivo: oDlS B10 Sťrana 3


