
Pľíloha č. 1 súťaŽných podkladov - návrh zl1luW

,rNávľhoo - Zmluva na dodanie tovaru s umiestnením a montážou
ĺ.6.6..älzozt

uzavretáv zmysle $ 412 a nasl. zákonač.5I31I99I Zb. obchodného zákonnikav znení
neskorších predpisov

čHnok t.
Zmluvné strany

1.1 objednávateľ: Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7,927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef seľlky' primátoľ mesta
Poveľený na ľokovanie vo veciach
- Právnych: Ing. Jana Nitrayová,

prednostka MsU Šaľa prednosta@sala.sk
- Technických: Ing. Zuzaĺla Hľubá, refeľát Žp osarČ

hruba@sala.sk
Email: meslq@sďa.sklČo: oo3ootss
DIČ: 2O2I024O49
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
(ďalej len,' obj ed náv ateľ " v pľí slušnom gramatickom tvare)

I.2Dodávateľ: REDOX-ENEX s. r. o.
Sídlo: Zlatovská24l6l33H,911 05 Trenčín
Zastupený; Ing. Ján Hricko - konatel'spoločnosti
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: Ing' Jrĺn Hricko - konateľ spoločnosti
- Technických: Jana Penjaková - pľojektovy manažér
Email: ofľrce@redox-enex.sk
lČo: 5O4O782t
DIČ: 2t2O312898
IČ opn: sK2I20312898
Bankové spojenie: ČSoB' a.s. Trenčín
Číslo účtu: 4023490266/7500
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
Zapísaný v obch.registri okľesného súdu Trenčín, oddiel Sro, VloŽkač.:33347lR
(ďalej len,,Dodávateľ")
(objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany" v príslušnom
gramatickom tvare)

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

2.I.Táto zmluva (ďalej len ,7mluvď' v pľíslušnom gramatickom tvare) sa uzatvara ako
ýsledok verejného obstarávania ,,Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov"' v Zmysle zÍkona č.34312015 Z.
z. o verejnom obstaľávaní a o ZÍTLeLe a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
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predpisov (ďalej len ,,zákon o Veľejnom obstaľávaní"). objednávateľ na obstaľanie
predmetu zmluvy pouŽil postup Verejného obstaľávanIa - podlimitná zákazka bez
použitia elektronického tľhoviska podľa $ 112 a nasl. zákona o veľejnom obstarávaní.

2.2. Záklaďným účelom tejto zmluvy je kúpa, dodanie, montáŽ polopodzemných kontajneľov
s monitorovacím systémom a stavebné práce spojené s ich osádzaním a teľénne úpravy
okolia polopodzemných kontajnerov podľa špeciťrkácie uvedenej v č1. il. tejto Zmluvy.

2.3.v zmysle uvedených skutočností sa zmluvné stľany výslovne dohodli nauzatvorení tejto
zmluvy.

Clánok III.
Pľedmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa podľa vypľacovanej projektovej
dokumentácie dodať objednávateľovi 7 ks polopodzemných kontajnerov na zmesoý
komunálny odpad, 4 ks polopoďzemných kontajneľov na papier, 3 ks polopodzemných
kontajnerov na zbet plastov a3 ks polopodzemných kontajnerov na zber skla,
s monitoľovacím systémom, (ďalej len ,'tovaryo' v príslušnom gľamatickom tvare) v ľozsahu
dovozu na uľčené miesto, tj. na 3 samostatné stojiská P10, PlI,PI2,montélže na mieste
určenia auloŽenia kontajneľov do stavebných jám podľa čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy
a súvisiacich stavebných prác ako sú tlptava staveniska, vyčisťovacie práce, stavebné pľáce
spojené s montĺížou kontajneľov, dláždiace pľáce kontajneľoých stojísk, betonaľske pľáce,
úprava terénu, búľacie práce spojené s likvidáciou odpadu a všetky pľiame a vedľajšie
náklady spojené s ľiadnym dodaním amontážou tovaru. Súčasťou predmefu zmluvy je pred
zahájením ýstavby stojiska vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich
správcami a pľiestorové vytyčenie stavebných jám pľe kontajnery podľa projektovej
dokumentácie. Rozsah dodávky kontajneľov a súvisiacich stavebných prác je uľčený
pľojektovou dokumentáciou pľe Stojiská P10, PLI, PIz , ktoľú vypracoval ZONAR S.r.o.'
Zodp' projektant Ing. Tomáš Piľšel, aut.inžinier, dátum 08l20l9 (Príloha č.1 tejto zmluvy) a
vyšpecifikovaný naceneným výkazom výmer (Príloha č.2 tejto zmluvy).

3.2 Dodané tovary musia spĺĺať technickú špecifikáciu definovanú ako minimálne
poŽadované parametre podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Pľílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.3. Súčasťou dodávky tovarov budú aj technické listy pľeukazujúce splnenie minimálnych
požadovarlých paľametľov predmetu zmluvy s uvedením pľesných nétnĺov (obchodných
značíek) nacenených výrobkov v slovenskom jazyku, akceptujú sa aj v českom jaryku.

3.4 Dodávatel' touto zĺnluvou predáva objednávateľovi tovary popísané a špecifikované v čl.
III. tejto zmluvy v celosti za cenu podľa čl. V. tejto zmLuvy a objednávateľ tovary
v rovnakom rozsahu kupuje do svojho ýlučného vlastníctva. Predmetom tejto zmluvy je tieŽ
záväzok Dodávateľa dodávané tovary na vlastné nĺĺklady a vlastnú zodpovednosť dopraviť na
miesto plnenia podľa čl. IV ods. ods. 4.1 tejto zmluvy avykonať ich montáž aosadenie do
stavebnej jamy a ostatných súvisiacich stavebných prác podľa projektovej dokumentácie
a naceneného výkazu výmer.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tovarov sú všetky potľebné doklady vďahujúce sa na dodávané
tovary podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na ich riadne užívanie a pľeukazujúce splnenie
podmienok všetkých príslušných noriem.
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3.6 Dodávatel' pľehlasuje, Že sa V plnom rozsahu oboznámil s rozsahom pľedmetu plnenia
tejto zmluW, že sú mu známe obsahové a technické podmienky a že vykonal miestnu
obhliadku miesta dodania amottáže, osadenia, ako aj stavebných prác a získal potľebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie predmetu zmluvy a overil si špecifické
podmienky súvisiace s dodávaným tovaľom s montáŽou priamo na mieste dodania. Disponuje
dostatočnými technickými' technologickými a peľsonálnymi kapacitami a potľebnými
odbornými znalosťami na kvalitné včasné abezproblémové plnenie tejto zmluvy'

3.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodať ľiadne avčas tovar objednávateľovi apľeviesť na neho
vlastnícke pľávo k tovaľu a objednávateľ sa zaväzuje tovar od Dodávateľa prevziať a včas
zap|atiť cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

3.8 Dodávateľ prehlasuje, Že pľedmet plnenia tejto zmluvy bude realizovať s odbomou
starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu prostľedníctvom odborne spôsobilých
zamestnancov pri doďržaní všet(ých bezpečnostných pľedpisov a STN.

3.9 Dodávateľ pľe zhotovenie predmetu zmluvy je povinný zabezpeéĺť stavenisko a r,ykonať
všetky potrebné opatľenia z hľadiska bezpečnosti a ochĺany zdtavia pľi práci a verejnosti
podl'a všeobecne platných predpisov. Dodávateľ má povinnosť na stavenisku zachovávať
čistotu a poľiadok a robiť denné upľatovanie aj priľahlých komunikácii a plôch, pokiaľ to
situácia vyžaduje. V prípade nedodľŽania podmienky, túto splní na náklady Dodávateľa
objednávateľ.

3.l0 Zmluvné stľany zhodne vyhlasujú' že pľedmet zmluvy ako aj miesto dodania sú
špecifikovaĺré dostatočne jasne a určito v súlade s podkladmi pľe verejné obstarávaďe
a z uvedeného dôvodu sa toto zavázujú v budúcnosti nerozpoľovať.

Clánok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy

4.1 Miestom dodania amontétŽe tovarov, ich osádzania ako aj stým súvisiacich stavebných
pľác podľa tejto zmluvy sú lokality podľa projektovej dokumentácie, konkľétne jedno
stojisko P10 na Dolnej ulici, na pozemku ľeg."C" parc.č.585/1 a dve stojiská P11 a P12
na Ulici P. J. Šaflíľika, na pozemku reg.o'C" parc.č.587l2. Pľojektová dokumentácia
a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav (uskutočnenie dľobnej stavby), budú
odovzdané Dodávatel'ovi pľi podpise zmluvy v tlačenej forme v počte 1 x paré.

4.2 Dodávateľ berie na vedomie, Že miesto dodania amontáže tovarov, ich osádzania ako aj
s tym súvisiacich stavebných prác sa nachádza na verejnom priestranstve, kde môže
dochádzať k pohybu ýzickýchosôb ako aj osobných a nákladných vozidiel.

4.3 Dodávateľ sa zaväzllje, že vykonávšetky potrebné opatrenia nazabezpečenie bezpečného
dodania, montáŽe a inštalácie tovarov, ich osádzanie a s tym súvisiacich stavebných pľác
a zanedzs' pľípadným škodám, ktoré môžu vzniknúť pri osádzaní tovaľov a s tym
súvisiacich stavebných prác. Ďalej sa zaväzltje, že pi rea\izácii plnenia zmluvy bude
dbať na existenciu podzemných inžinierskych sietí a vykonávať realizáciu plnenia
zmluvy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu atieŽ, aby nedošlo k poškodeniu majetku
tretích osôb.

// 'ĺ'?
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4.4 Na kĺytie rizík sa Dodávateľ zaväzuje uzavrieť aldrŽiavať počas trvania tejto zmluvy
poistnú zmluvu na škodu spôsobenú pľi pľevádzkovej činnosti Dodávateľa. Poistenie
podľa predchádzajúcej vety nesmie byt' uzavreté za neýhodných podmienok a musí
pokryvať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú činnosťou Dodávateľa pľi plnení
povinností podľa tejto zmluvy objednávateľovi a tľetím osobám. Zmluvné strany Svojím
podpisom potvrdzujú, že Dodávateľ pri podpise zmluvy odovzdal objednávateľovi jednu
kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu Dodávateľa vjej účirrnom znení na
poistnú sumu minimálne na qišku navrhovanej zmluvnej ceny S DPH uvedenej v ods. 5.l
tejto zmluvy.

4.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi kompletný tovar podľa Čtann III. tejto
zmluvy vrátane príslušných dokladov V súlade s požiadavkou objednávateľa
a vykonať ich montáŽ ako aj osadenie do stavebných jám a s tým súvisiace stavebné
práce podľa projektovej dokumentácie na mieste určenom objednávateľom'

4.6 Dopľavu jednotlivych prvkov tovaľu podľa tejto zmluvy na miesto určené
objednávateľom zabezpečuje Dodávatel' na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť pľi
dodrŽaĺí odbomej staľostlivosti. Dodávateľ je povinný dodať tovar a vykonať montáž,
tovaľu, ako aj osadenie tovaĺu do stavebných jám a s qým súvisiace stavebné pľáce
s odbornou starostlivost'ou v lehote do 2 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Dodávateľ
je povinný zabezpečit'zodpovednú osobu za vedenie stavby (napľ. stavbyvedúci'
majster' vedúci pracovnej skupiny)' ktoľá bude denne prítomná na stavbe. o vykonanej
montáži a stavebných prácach je dodávateľ povinný viesť stavebný resp. montážny
denník.

4.7 Montažny denník musí byť pľístupný v priebehu realizácie predmetu zmluvy kedykoľvek
počas pľacovnej doby pre opľávnené osoby. Záznamy v montáŽnom denníku je oprávnená
robiť Dodávateľom poveľená zodpovedná osoba' prípadne jej zástupca. okrem nich sú
oprávnení robiť záznam orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné pľíslušné
oľgány štátnej spľávy a poveľený zástupca objednávateľa. Povinnosť viesť montáňny
denník končí dňom odovzdania aprevzatia predmetu zmluvy, resp. dňom podpisu
odovzdávacieho a prebeľacieho protokolu. MontáŽny denník je vyhotovený sjednou
kópiou.

4.8 Zmluvné stľany sa qýslovne dohodli, že odovzdanie a prevzatie tovaľu a súvisiacich
stavebných prác podľa čl. n. tejto zmluvy vykonajú formou písomného odovzdávacieho
a prebeľacieho protokolu po jeho riadnom dodaní' zmontovaní, osadení do stavebných
jám a ukončení stavebných úpľav zo strany Dodávateľa v mieste dodania. V danom
protokole objednávateľ odsúhlasí, Že tovar a stavebné práce podľa tejto zmluvy preberá'
ľesp. uvedie, že tovat a stavebné práce podľa tejto zmluvy preberá s námietkami (uvedie
nĺĺmietky), alebo nepľeberá (uvedie dôvody ĺeptevzatia) a oprávnení zásfupcovia
zmluvných stľán dohodnú nahľadný termín odovzdania aprevzatia.

4.9 Doďávateľ je povinný bezodkladne po vykonaní montáže tovaľu' osadení do stavebných
jám asúvisiacich stavebných prác aukončení všet\fch súvisiacich úkonov, písomne
vymať objednávateľa na ptevzatie tovaru a stavebných prác. Zmluvné strany následne
dohodnú teľmín vykonania osobnej prehliadky tovaľu a stavebných prác, na ktorej
poverený zástupca objednávateľa vykoná kontrolu tovaľu a stavebných prác pred jeho
pľotokolámym odovzdaním aprevzatím, najmä či bol tovar riadne dodaný, či nevykazuje
zjavĺe vady a či spíňa všetky podmienky vymienené zmluvnými stľanami v tejto zmluve,

ĺl



Príloha č.1 súťažných podkladov _návrh znluvy

či boli stavebné pľáce realizované podľa projektovej dokumentácie v zodpovedajúcej
kvalite. Súčasťou odovzdania aprevzatiaje odovzdanie dokladov okvalite dodanýgh
tovaľov a súvisiacich stavebných prác, dokladov o uložení odpadov, fotodokumentácia
zpriebehu dodania amontáže, montážny resp. stavebný denník aPD skutočného
vyhotovenia stavby (postačuje PD pre rea|izáciu s r,yznačením skutkového stavu
potvľdeného zhotoviteľom) .

4.10 objednávateľ má pľávo odmietnuť ptevzatie tovaru a stavebných prác podľa tejto
zmluvy od Dodávateľa v prípade, ak tovar nie je dodaný v súlade s predloženou súťaŽnou
ponukou Dodávateľa ďalebo vykazuje zjavĺe vady, ktoľé znemožňujú jeho riadne a
bezpľoblémové uŽívanie ďalebo Dodávateľ spolu s tovaľom neodovzdal objednávateľovi
príslušné doklady. Zároveň má pľávo neprevziať stavebné práce, ktoré neboli
ztealizované v zodpovedajúcej kvalite podľa PD.

4.l1o-bjednávateľ je povirrný riadne dodaný tovar astavebné práce podľa tejto zmluvy od
Dodávateľa uvedeným spôsobom prevziať azaplatiť Dodávateľovi cenu podľa č1. V.
tejto zmluvy.

4.12 objednávateľ je oprávnený uskutočňovat' počas dodávky amoĺtátže tovaľu, jeho
osadenia do stavebných jĺĺm arealizovania súvisiacich stavebných pľác podľa tejto
zmluvy kontrolu kvality dodávaného tovaru a stavebných prác. Pľi zistení zjavnej vady
dodávaného tovaru a stavebných pľác spíšu zmluvné stľany písomný záznam v dvoch
vyhotoveniach, pre každú' zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. Y zápise musí byť
uvedený presný opis zistenej vady, počet vadných kusov, ľesp. vadne vykonanej
stavebnej pľáce anátoky objednávateľa vyplývajíce zvád tovaľu astavebných prác.
Zápis musí byť datovaný a podpísaný zástupcom objednávateľa alebo ním poveľenou
osobou a musí byť doručený Dodávateľovi. Zápis bude súčasne zapísaĺlý aj
v stavebnom resp. montáŽnom denníku dodávateľa.

4.l3 Všetky termíny plnenia podľa tejto zmluvy suzáväzĺé a konečné a moŽno ich meniť len
po vzájomnej dohode zmluvných stľán formou písomného dodatku k tejto zmluve
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

čtĺnot V.
Cena a platobné podmienky

5.I Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí Dodávateľovi za ľiadnu dodávku
amontáž tovaru, jeho osadenie do stavebných jám astym súvisiacich stavebných prác
podľa tejto zĺrluvy cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku veľejného obstarávania
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. |811996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších a vykonávacích predpisov v súlade s cenovou ponukou Dodávateľa vo výške:
. cena spolu za pľedmet plnenia bez DPH: 76 655,23 EIJP.
o 20%o DPH: 15 331,05 EUR
Zmluvná cena s DPH: 91 986,28 EUR
Slovom s DPH: deväťdesiatjedentisícdeväťstoosemdesiatšesť eur, dvadsaťosem centov

Súčasťou uvedenej ceny za dodanie tovarov a poskytnutie súvisiacich služieb s dodaním
a montáŽou a s lim súvisiacimi stavebnými pľácami sú aj všetky náklady spojené s
plnením predmetu zmluvy, teda všetky náklady potrebné pre vyhotovenie tovaľov, dovoz
na miesto uľčenia' vyloŽenie a doprava na miesto montátže a osadenie podľa PD.
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5.2 Dohodnutá cena je záväzná. konečná anemenná aplati počas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Cena zaľŕťta všetky priame aj vedľajšie naklady Spojené s ľiadnym dodaním
a montáŽou tovaľu podľa tejto zmlur,y (napr. nĺáklady na dopravu, naloŽenie a vyloŽenie,
odvoz zvyšných častí tovaru, náklady súvisiace s ľiadnou a kompletnou dodávkou,
inštaláciou a montáŽou' s tym súvisiacimi stavebnými prácami vrátane vyýčenia
inŽinieľskych sietí' odvozu a likvidácie odpadov, v súlade s pľíslušnými právnymi
predpismi).

5.3 Dodávateľ garantuje, že sú v celkovej pevnej cene zahrnuté všetky náklady na úspešné
dodanie a montáž tovaru a s tým súvisiacich stavebných pľác podľa tejto zmluvy a počas
plnenia tejto zmluvy nie je opľávnený účtovať objednávateľovi Žiadne ďalšie dodatočné
náklady.

5.4 Zmena dohodnutej ceny definovanej v č1. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len vo
qýnimočných prípadoch (napr. vis majoľ' Zmerta sadzby DPH) resp. na základe zmerry
projektu, formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

5.5 objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi Žiadnu zálohovú platbu'

5.6 Po protokolĺírnom odovzdani aprevzatí tovaľov a súvisiacich stavebných pľác vystaví
Dodávateľ objednávateľovi jednu faktúru v troch originálnych vyhotoveniach na
uhľadenie ceny podľa čl. V. ods.5.1 tejto zmluvy (vľátane DPH) adoľučí ju
objednávateľovi' Doba splatnosti faktury je do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

5.7 Faktura musí obsahovať náleŽitosti platného daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky a špecifikáciu fakturovanej ceny ľiadne
dodaného a namontovaného tovaru podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúľy bude
odovzdávací pľotokol a Súpis dodávok avykonaných stavebných pľác podpísaný
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Faktuľa musí byť doručená do miesta
sídla objednávateľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy spolu s dodacím listom a uvedenými
prílohami.

5.8 objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vtátiť fakturu bez zaplatenia
Dodávateľovi na doplnenie a prepracovanie, ak faktuľa neobsahuje náleŽitosti platného
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR alebo má iné vady
v obsahu, pričom splatnosť faktury sa pľeľušuje. Po doručení opľavenej faktúry
objednávateľovi začne plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti fakúry.

5.9 Dodávateľ je povinný pri riadnom protokolárnom odovzdaní aprevzati tovaľov a
súvisiacich stavebných prác podľa tejto zrľlluvy doručiť objednávateľovi potrebnú
súvisiacu dokumentáciu ceľtifikáty alebo ekvivalentné doklady k tovaľom,
preukazujúce' že qfrobky spíĺaiĺ podmienky príslušných noľiem, záručné listy a iné
súvisiace doklady, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dodávky tovaľov a súvisiacich
stavebných prác podľa tejto zmluvy a doklady o uloŽení odpadov. Pľílohou
odovzdávacieho protokolu bude aj elektľonicky dodaná fotodokumentácia z priebehu
dodania amontáže, osádzania tovaľu apríslušných stavebných prác na CD, DVD, USB
kl'uči či inom pľenosnom médiu, montážny resp. stavebný denník a PD skutočného

/./
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vyhotovenia stavby (postačuje PD pre reaIizáciu S Vyznačením skutkového stavu
potvľdeného zhotoviteľom)

5.10 V prípade ak objednávateľ neuhľadí Dodávateľovi cenu na záklaďe vystavenej faktúry
v lehote jej splatnosti dostáva Sa voči Dodávateľovi do omeškania a Dodávatel' je
opľávnený požaďovať od objednávateľa okĺem úhľady ceny aj úhľadu úľoku z omeškania
stanovený podľa $ 369 ods. 2 a $ 369a obchodného zákonníkav znení zákona č,. 9l2a|3
Z. z. v spojení s $ 1 ods. 1 naľiadeniavlády Slovenskej republiky č).2ll20l3 Z. z.

Clánok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho pľáva

6.1 Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaľu precháďza vlastnícke právo k tovaru
zDoďávateľa na objednávateľa. Tymto okamihom ptecháďza na objednávateľa
i nebezpečenstvo náhodnej škody tovaru, ktoré dovtedy znášal dodávateľ. Zodpovednosť
Dodávateľa zavady tovaru a prípadnú škodu ýmto nie sú dotknuté.

čtánok VII.
Záručná doba a zodpovednost'za vady

7.1 Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi tovaľ vmnoŽstve, akosti avyhotovení
podľa špecifikácie uvedenej v čl. il tejto zmlur,y v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 4.6 tejto
zmluvy. Tovar ajeho morúáž musia spĺĺať podmienky platných právnych,
prevádzkových abezpečnostných predpisov a príslušných STN aEN ako aj
technologických postupov.

7 .2 Yadou sa ľozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a paľametroch tovaru stanovených
touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými pľedpismi.
Tovaľ mátiež vady, ak:
a) vykazuje nedorobky,
b) nieje dodaný ľiadne a včas,
c) má pľávne vady' alebo je zaťažený právami tľetích osôb.

7.3 Zjavne vady tovaru je objednávatel' povinný reklamovať u Dodávateľa bez zbytočného
odkladu po odovzdaní aptevzatí tovaru. objednávateľ je opľávnený odmietnuť ptevzatie
tovaľu, ktoý vykazuje 4avne vady (napľ.: i1avne poškodenie alebo nekompletnosť
tovaru alebo jeho jednotlivych súčastí). Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v
protokole o odovzdaní aptevzatí tovaru.

7.4 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi na dodaný tovar záľučnú dobu 10 ľokov na permé
časti kontajneľa: telo šachty, opláštenie, zéručnú, dobu 5 rokov na pohyblivé časti
kontajneľa: veko a plniaci otvor' qichloupínací systém, zbemé vľece' monitorovacie
zanadenie: vydrž batéľie minimálne 5 rokov. Zéručná doba na stavebné práce je 5 rokov.

7.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoľé má tovaľ a súvisiace stavebné práce v čase jeho
odovzdania objednávateľovi a tiež za vady' ktoľé vzniknú neskôr' ak budú spôsobené
porušením povinností Dodávateľa.

7.6 objednávateľ sa zaväzuje, že pľípadnú reklamáciu vady/akosti tovaru a súvisiacich
stavebných prác uplatníbezzbytočného odkladu najneskôr však do 5 pracovných dní po
jej zistení písomnou foľmou (alebo e-mailom) u Dodávatel'a a objednávateľ zaľoveň určí
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Dodávateľovi pľimeranú lehofu na jej odstránenie. V pľípade ak vec neznesie odklad je
oprávnený objednávateľ oznámiť zistenú vadu tovaľu aj inou formou (napľ. telefonic(y
u poveľeného zamestnanca Dodávateľa alebo e-mailom), takéto oznámenie vady
objednávateľ doľučí Dodávateľovi aj písomne.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru a súvisiacich stavebných pľác počas
záruéĺej doby, má objednávateľ pľávo požadovať bezplatne odstľánenie vady
a Dodávateľ povinnosť túto vadu bezodplatne a bezodkladne odstľániť. Dodávateľ sa
zaväzuje, že opľavu alalebo výmenu poškodených súčastí tovaľu a súvisiacich stavebných
pľác počas plynutia záručnej doby podľa tejto zmluvy zabezpeč,í v lehote poŽadovanej
objednávateľom podľa čl. VII. ods. 7.6 tejto zmluvy najneskôr však do 15 pľacovných
dní odo dňa, kedy písomné oznámenie vady tovaru bolo doľučené Dodávateľovi.

7.8 Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podľa tohto članku tejto zmluvy nie je
dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za škodu preukázateľne spôsobenú
objednávateľovi alebo tľetím osobám v dôsledku vád tovaru alebo nespľávnymi
postupmi Dodávateľa pri plnení tejto zmluvy.

7.9 Dodávateľ prebeľá zátuku za doďávaný tovar,jeho montáŽ a súvisiace stavebné práce'
ktoľé sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovaľ
a súvisiace stavebné práce podľa tejto zmluvy budú spôsobilé na riadne uŽívanie počas
plynutia zétručnej doby na dohodnuý účel a zachová si počas plynutia tejto zaručnej
doby dohodnuté vlastnosti vymedzené touto zmluvou.

článok VIII.
Prá.ľa a povinnosti zmluvných stľán

8.1 Dodávateľ je povinný najmä:
a) dodať a vykonať morrtáž tovaru, osadenie do stavebných jám a súvisiace stavebné

práce riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, v súlade so špecifikáciou podľa čl' m
ako aj podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy,

b) tovar a súvisiace stavebné práce pľotokoláme odovzdať objednávateľovi,
c) pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na majetku objednávateľa atretich osôb

a postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa a tľetích osôb a v
prípade vzniku takýchto škôd odstľániť ich navľátením do pôvodného stavu, ak
navľátenie do pôvodného stavu nie je moŽné je Dodávateľ povinný nahľadiť škodu
v peniazoch,

d) dodrŽiavať pľi plnení tejto zmluvy ustanoveniazákonač,. 12412006 Z. z. o bezpečnosti
a ochľane zdravía pľi pľáci a o Zmene a doplnení niektoých zékonov v zneĺi
neskoľších pľedpisov apríslušných vykonávacích predpisov aj v oblasti ochĺany pred
požiarmi,

e) dodať tovaľ a súvisiace stavebné práce iba v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
Akékoľvek dodávky a plnenia naviac musia byť vopľed písomne odsúhlasené
objednávateľom spolu s dohodou o ich cene.

8.2 objednávateľ je povinný najmä:
a) ptevnať riadne a včas dodaný tovar a stavebné pľáce,
b) zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu'
c) poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri dodávaní tovaru a stavebných prác.
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8.3 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zavä^Ije sa, že ak na plnení zmluvy sa
budú podieľat' zamestnanci, tak to budú iba osoby legálne zamestnané Dodávateľom v
súlade s pľávnym poľiadkom Slovenskej ľepubliky. Dodávateľ je povinný na poŽiadanie
objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady (pľacovné
zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeľu v zmysle Zákonníka
pľáce v znení neskoľších predpisov) a osobné ídaje ýzických osôb, prostredníctvom
ktoých plní zmluvu, a ktoľé sú potrebné na to, aby objednálvateľ mohol skontrolovať, či
Dodávateľ neporušuj e zákaz nelegálneho zamestnávani a.

8.4 V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu zmluvy a kontrolný
oľgán uloŽí objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prrjať prácu alebo sluŽbu podľa
$ 7b ods. 5 zákona č. 8212005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
ZÍnene a doplnení niektorych zĺíkonov v zneni neskorších pľedpisov, tak sa Dodávateľ
zaväzuje uhľadiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume ľovnajúcej Sa pokute
uplatnenej kontľolným orgánom u objednávateľa, a to do siedmich dní odo dňa jej
uplatnenia u Dodávateľa obj ednávateľom.

čbnok IX.
Sankcie a náhľada škody

9.I Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa povaŽuje kaŽdé
z nasledovných porušení zmluvy:
a) ak Dodávateľ nesplní termín uvedený v Článku IV. bod 4.6 tejto zmluvy,
b) ak Dodávateľ bude realizovať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto

zmluve,
c) poľušenie povinností Dodávateľa dohodnutych v tejto zmluve pri vykonávaní diela,

ak je na to písomne upozoľnený a napriek tomu neuskutoční bezodkladne nápľavu,
d) ak Dodávateľ poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle

právneho poriadku Slovenskej ľepubliky,
e) ak Dodávateľ neodstráni vady diela a nedorobky diela zistené pľi protokolárnom

odovzdaní diela alebo vady diela zistené počas záľučnej doby v lehote určenej podľa
príslušných ustanovení tejto zmluvy,

0 vadné plnenie pľedmetu zmluvy Dodávateľom.

Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuj e každe porušenie zmluvy, okľem
poľušení zrnluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V
prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná stľana oprávnená
odstúpiť od tejto zmluvy len v pľípade, že zĺnluvná Stľana' ktorá je v omeškaní, nesplní
svoju zmlurmú povinnosť ani napľiek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej
primeranej lehoty, ktorá jej bola na to poskytnutá. V písomnom upozomení musí byť
podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo
odstupiť od tejto zrrrluvy v prípade neodstriínenia poľušenia ani v dodatočnej lehote. V
prípade neodstľánenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná stľana pľávo
odstúpiť od tejto zmluvy.

9.2 v prípade omeškania dodávateľa s ľiadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy je
dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokufu vo výške 0,5Yo zmllxnej
ceny tovaľu zakažďý začaty deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 %
z celkovej zmluvnej ceny tovaru.
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9.3 v pľípade ak dodávateľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinnosti ( okľem termínu
plnenia' na ktoý sa vďahuje osobitná zmluvná pokuta) uvedených v tejto zmluve, jg
povirľrý objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý
jednotlivy prípad porušenia zmluvy' Zap|atente zmluvnej pokuty nezbavuje Dodávateľa
povinnosti splnenia zmluvnej povinnosti podl'a tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý náľok
na náhĺadu škody.

9.2 Dodávateľ je zodpovedný v plnom ľozsahu Za prípadné škody, ktoré vzniknú
objednávateľovi alebo tľetím osobĺím pri dodávke ďalebo montéži tovaru _ plnení
pľedmetu zmluvy,ibažeby preukázal, Že by ku škode prišlo aj inak.

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.4 Zmluvné stľany qýslovne prehlasujú, že zm|uvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j.
ich pľávny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pľi dodľŽaní zásady
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobými mravmi, so zásadami poctivého obchodného
styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví
podľa pľedmetu tejto zmluvy . Yýznam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou
je primeraný a zodpovedá dohodnutej vyške zmluvnej pokuty. Zm|uvĺým stranám nie sú
známe žiadne okolnosti, ktoľé by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných
pokutách.

Clánok X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10'l Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽuje ptekážka, ktorá nastala nezávisle od
vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽujú najmä:
štrajky, vyluky alebo iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných Živlov,
vojny, či uŽ vypovedané alebo níe, blokády,vzbury, výtľŽnosti, epidémie (COVID-19
vyvolané koľonavírusom SARS-CoV-2)' Zosuvy pôdy' zemetľasenia, búrky, blesky,
záplalry, etózie, občianske nepokoje, ýbuchy a akékoľvek iné podobné
nepredvídateľné skutočnosti, ktoľé vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoľé
zmluvné stľany nemôžu ovládať alebo pľekonať vyĺaložením náIežitej alebo odbornej
staľostlivosti a postihujú moŽnosť plnenia povinnosti zmluvnej stľany.

Zmluvná stľana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky
primeľané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné závazky.
Žiadna zo zmluvĺých strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné
záväzJq, ak plneniu tďqýchto záväzkov btánia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré
vzniknú po uzavrcti tejto zmluvy.

l0.2 Každá zo nriuvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného
odkladu druhú zrnluvnú straĺru o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto
zmluvnej stľany s uvedením dôvodov a pľedpokladanej doby tľvania takýchto okolností.
Zmluvná strana' odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná
poskytnúť druhej zmluvnej strane moŽnosť preveľiť existenciu dôvodov vylučujúcich
zodpovednosť.

I0.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zavänlje vyvinúť pľimerané úsilie na
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odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plneq|g
predmetu tejto zmluvy a na dľuhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností
vylučuj úcich zodpovednosť.

čHnok XI.
Skončenie zmluvného vzťahu

11.1 Zmluvný vďah za|ožený touto zmluvou končí uplynutím termínu dodania tovaru
a súvisiacich stavebných prác s výnimkou ustanovení, zktoých povahy vyplýva, že
majú trvať aj ďalej po dodaní tovaru a súvisiacich stavebných prác'

II.2 Zmluvné stľany sa dohodli' že zmluvazanlká;
a) písomnou dohodou zmluvných strĺín,
b) zánikom Dodávateľ a bez právneho nástupcu,
c) zánikom opľávnenia Dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto

zmluvy
d) odstupením od zmluvy.

11.3 odstupenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane

l l.4 objednávateľ má pľávo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného poľušenia povinností
Dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.5 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávatel'po márnom uplynutí
lehoty splatnosti faktury nezaplatí cenu ani v ďalšej dodatočne poskytnutej 3O-dňovej
lehote.

11'6 Vprípade platného odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátit'
všetky plnenia' ktoľé si na záklaďe tejto zmluvy do dňa platného odstúpenia od zmluvy
nazákJade tejto zmluvy poskytli.

Clánok XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

12.I ZmIuvné strany vyhlasujú, žeberÚ na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi
prejavmi viazarĺé.

12.2 Akékoľvek Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moŽnó vykonať len písomnými
očíslovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými opľávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. objednávateľ si vyhľadzuje pľávo predložiť tuto zrnluvu na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šali.

l2.3 objednávateľ pľipúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkari. Každý subdodávateľ
musí splňať alebo najneskôľ v čase plnenia bude musieť splňať podmienky účasti
ýkajúce sa osobného postavenia podľa $ 32 ods. 1 a nemôŽu existovať u neho dôvody
na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 34312015 Z. z. o
verejnom obstaľávaĺrí a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v neni neskoľších
predpisov. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné pľáce alebo poskytovať
službu sa preukazuje vo vďahu k tej časti predmetu zákuÄ<y, ktoý má subdodávateľ
plniť.

í,,



Pľĺloha č. 1 súťaŽných podkladov - návrh zmluvy

l2.4 v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy medzi objednávateľom a
Dodávateľom je povinný Dodávateľ najneskôľ v deň, ktoý pľedcháďza dňu, v ktorom
má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a
údaje podľa odseku I2.3 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi. Dodávateľ v pľílohe č.
4 k tejto zmluve rrvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a pľiezvisko), pľedmet prác alebo služieb,
podiel na celkovom objeme diela (%).

I2.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľĺín a účirrnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zveľejnenia na lvebovom
sídle objednávateľapodľa $ 47aods. 1 zákonač. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v
znení neskoľších pľedpisov v nadväznosti na $ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Znene a doplnení niektoých zákonov (zákoĺ o slobode
infoľmácií) v znení neskorších pľedpisov.

12.6 Zm|uvnó strany sa dohodli, Že táto zĺnluva, ako aj všetky pľávne vďa$ z nej
vyplývajúce alebo s ňou súvisiace sa spľavujú slovenským pľávnym poriadkom,
predovšetkým ustanoveniami obchodného zákonníka. Ustanovenie predošlej vety sa
povaŽuje za dohodu zmluvných strán o voľbe (rozhodného) práva a o voľbe zákoĺa.

l2.7 Zmluvné stľany budú riešiť prípadné Spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým
dohodou.

12.8 Všetky prípadné SPorY, ktorc z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými
stranami vzniknú, budú prejednávať a o nich ľozhodnú všeobecné súdy Slovenskej
republiky.

I2.9 Y pľípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo
nevykonateľné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť
ani vykonatel'nosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a kaŽďá zo zmluvných striĺn sa
zaväzuje na ýmu druhej zmluvnej stľany uzavrieť s ňou novú zmluvu, pľípadne
dodatok k tejto zmluve, ktoým sa nahĺadí dotknuté (neplatné' neúčinné alebo
nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ je to potrebné alebo vhodné na úplné dosiahnutie
účelu sledovaného zmluvnými stľanami pi uzatváraní tejto zmluvy. Nové ustanovenie
pľitom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému dotknuým (nahľádzaným
neplatným, neúčinným alebo nevykonatel'ným) ustanovením.

I2.1}Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky písomnosti ýkajúce sa tejto zmluvy si budú
navzájom doľučovať osobne alebo doporučenou poštou na koľešpondenčnú adresu,
alebo na poslednú znénnu adľesu adresáta. Ak bola písomnosť preukázatelhe a riadne
odoslaná adresátovi na správnu korešpondenčnú adľesu v zmysle pľedošlej vety, účinky
doľučenia písomnosti adľesátovi nastávajú (a) skutočným doručením písomnosti
adľesátovi alebo (b) uplynutím lehoty osemnástich (18) dní odo dňa uloŽenia
doručovanej zásielky na pošte alebo (c) odmietnutím pľevzatiazásielky adresátom alebo
(d) vrátením zásielky späť odosielateľovi, ak je adresátneznámy, a to podľa toho, ktorá
z uvedených skutočností nastala v danom pľípade najskôr.

L2.ItZmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch povahy originálu' zktoých po ich
podpísaní oprávnenými zásfupcami oboch zmluvných strán dostane objednávateľ dve

.4 .1/ /-'



Príloha č. 1 súťaŽných podkladov - návrh zmluvy

a Dodávatel' dve vyhotovenia.

12.12Zm|uvné stľany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv apovinností vyplývajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zákona č,. 40l|964 Zb' občiansky zákonník v znení
neskoľších pľedpisov a $ 5a zákona č. 2IIl2000 Z. Z. o slobodnom prístupe
k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 1812018 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zĺeni neskoľších pľedpisov. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého
obsahu tejto zmluvy.

I2.I3Každá zo zmlvvných stľán sama za seba vyhlasuje a potvrdzuje , že si text tejto zmluvy
prečítala a plne mu poľozumela, ďalej vyhlasuje a potvrdzuje, Že táto zmluva vyjadruje
jej skutočnú, slobodnu avážnu vôl'u, že nĺe je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu
podpisujú.

I2.74Zmluvné stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. I8l20I8 Z. z. o ochĺane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe ľiadnu identif,rkáciu zmluvných stľán na účely
plnenia tejto zmluW, äto počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty
vyspoľiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluly a uplynutím
archivačnej doby.

1 2. 1 5 Neoddeliteľnou súčast'ou zmluvy sú nasledovné pľílohy :
1) Pľíloha č. 1 Projektová dokumentácia (len na CD)
2) Príloha č. 2 ocenený Yýkaz výmeľ (Rozpočet)
3) Príloha č. 3 Funkčná špeciÍikácia kontajneľov s pľíslušenstvom
4) Príloha č. 4 Zoznam subdodávatel'ov

V Tľenčíne' dňa 16.9.202I V Šali dŤr^ ...ľ'ľ.'.?.'.....2O2I

Dodávatel':71 fEt /\

Éť..fuQ{!fn,'{;j

objednávateľ:

Ing. Ján Hľicko
konateľ spoločnosti

JozefB
primátoľ



Kód:

Stavba

JKSO:
Miesto:

SÚHRNNÝ llsľ STAVBY
05-2019

Zmena systému zberu odpadov v meste šaľa prostredníctvom systému
polopodzem ných kontaj nerov

K5:

šata Dátum; 30.8.2021

objednávateľ:
Mesto Šah, Námestie Svätej Trojice 7, 927 o1 šata

Zhotoviteľ:
REDoX_ENEX s. r. o.' Ztatovská 2416l33H,911 05 Trenčín

Projektant:

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662t8, Šata 5, 927 05

Spracovateľ:

Poznámka

tČo:

lČo DPH

lČo:
lČo DPH:

lČo:
lČo DPH:

lČo:
ICO DPH:

50407821
sKztz0312898

Náktady z rozpočtov
ostatné náktady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

76 655,23
0,00

76 655,23

DPH záktadná
znížená

20,
?:0,

00%

00%

z
z

0,00
76 655,23

0,00
't5 33ĺ,05

91 986,28Cena s DPH v EUR

ktant

Dátum a

objednávateľ

Pečiatka Dátum a

Zhotovitel'

Dátum a

Pečiatka

iu

I í"i
Eil

F.,.

t

Dátum a s:
t'

*

Strana ĺ z 2
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Kód:

Stavba:

Miesto:

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

REKAPITU LACIA OBJ EKTOV STAVBY
05-2019

Zmena systému zberu odpadov V meste šaľa prostredníctvom systému
polopodzemných kontaj nerov
Šah Dátum: ##

Mesto šaľa, Námestie Svätej Trojice 7,927 O1 Šaľa Projektant: ZONAR s.r.o., Gorkého 1662li
REDOX-ENEX s. r. o.' Zlatovská 2416l33H,911 05 Trenčín Spracovateľ:

Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Kód

1) Náklady z rozpočtov

ĺ0 Pĺ0
11 P11
12 P12

2) ostatné náklady zo súhrnného listu

ostatné náktady

Vyplň vtastné

Vyplň vtastné

Vyptň vtastné

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 655,23

z0 555,91
27 920,10
28179,22

0,00

0,00

0,00

0,

0,

91 9g6,2g

24 667,09
33 504,12
33 815,06

00

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 655,23 91 986,29
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KRYCí LlsT RozPoČTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šatä prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

10-P10
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto: šatä, ut. Dotná

K5:

Dátum:

lČo:
lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

tČo:

lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

30.08.2021

50407821

sK21 203't 2898

objednávateľ:
Mesto Šatä, Námestĺe Svätej Trojice 7, 927 01 šaľ'a

Zhotoviteľ:
REDOX-ENEX s. r. o.' Ztatovská 2416/33H,911 05 Trenčín

Projektant:
zoNAR s.r.o., Gorkého 166218, Šaľa 5, 927 05

Spracovateľ:

lgor Moký

Poznámka:

Náktady z rozpočtu
ostatné náktady

Cena bez DPH

20 555,91
0,00

20 555,91

DPH záktadná
znížená

20,00%

20,00%

z
z

0,00
20 555,91

0,00
4 1'11 ,18

roj

Cena s DPH V EUR 24 667,O9

Spracovateľ

Dátum a Pečiatka Dátum a Pečiatka

ektant

objednávatel' U

'* *

t

Dátum

I

Zhotovitel'

ĺ)

""V -- -'t

Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba

Objekt:

Miesto

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

1) Náktady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HsV

osT - ostatné

VP - Práce naviac

2) ostatné náktady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

lné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1| + 2|

REKAPITU LAclA RozPočTU

Zmena systému zberu odpadov V meste šata prostredníctvom systému potopodzemných kontajnerov

10_Pĺ0

Šata, ut. Dotná Dátum:

Mesto Šata, Námestie Svätej Trojice 7,9z7 01 Šal Projektant:
REDOX-ENEX s. r. o. ' Ztatovská 24161331, 91 'l 05 Spracovateľ:

30.08.2021

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8,
lgor Moký

Cena celkom [EUR]

20 555,9ĺ

z0 335,91

3 477,07

7,44

146,68

644,93

1 5 145,50

914,30

220,00

0,000

20 555,91

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov V meste Šala prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

ĺ0_P10

Stavba:

Objekt:

Miesto:

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Šaľa, ut. Dotná Dátum:

Mesto Šata, Námestie Svätej Trojice 7,9z7 01 ša| Projektant:
REDOX-ENEX s. r. o.' Zlatovská 2416ĺ33H,91 1 05 Spracovateľ:

30.08.2021

ZoNAR s'r.o., Gorkého 1662/8,
lgor Moký

ľČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1 R 113206111

2 R 119001412

3 K 11900180í

4 R 120001101

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

20 555,9ĺ 3

20 335,913
3 477 ,069

z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - m 8,500
0, 1 4500t
Dôčasné zaĺstenie podzemného potrubia DN 2oo-- 

,,ooo
s00

m

ochranné zábradtie okolo vrj'kopu , drevené

Wšky ĺ'ĺ0 m dvojtyčové
9t8+4+4+6+6+4+4

Súčet

Príptatok k cenám výkopov za st'aženie výkopu v
b[ízkostĺ podzemného Vedenia atebo vrj'bušnĺn

2,320

1 8,200

19,720

91,000

m 45,000

45,000

4s,000

5,210 234,450

m3 17,325 16,240 28ĺ 
'358

1,5.1,65.7

Súčet
' odstrárlenĺe végétáčnejVÍstvy s vodor
premiestn' na hromady, so zložením na
\rzdialenosť do 'ĺ00 m a do 'ĺ00m3

(ĺ 4' 5-0'2)+(1 1 
'5-0'z)+(11 ,3-0,2)

Súčet
Ýýrop ňéžápážéňóĺiaňv v lrornirle :, dďi00
m3

17,325

17,325

5 K 121101ĺ11R m3 7,460

7,460

r40
38,830 11,410

54,458

443,050

7,300

ó K 13ĺ20íĺ01 m3

(14,5-1 ,45)+(11 ,5-1 '45)+(1 
í 
'3-0' 

1 )

@t
za lepivost'horniny 3

38,83/1 00.30
premiestnenie z

do 20m

38,830

7 R 131201109 m3 11 ,649 0,900 10,484

8 R 162?01101 m3

11 ,649

2,000 1,390 2,780

2 2,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej
ceste z horniny tr'1-4' do ĺ00 m3 na
vzdĺalenost'do 3000 m

9 K 162501102 44,290 4,200 186,018

38,83+5'4ó

Súčet

44,290

44,290

10 K 162501105

Vodorovné premiestnenie {kopku po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príptatok k
cene za každých dätšich a začatých'ĺ000 m

900442m3 0,420 1 8ó'01 8

44,29-10

Súčet

442,900

442,900

167101101
Nakladanie neuläh
4 do 100 m3

l nutého \^i'kopku z hornín tr. ĺ -
m3 4, 920 7,490 111 ,751

7,46.2

Súčet

14,920

14,920

Uloženĺesypaniny na sktádky do m3 44,290 0,750'ĺ00 m3 33,21 8

44,29

Súčet

44,290

44,?90

Poptatok za skladovanie - zemina a kamenivo
88,580

(17 05) ostatne
ĺ3 R 171209002

44,?9-Z
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pČ ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] cena cel'kom IEURI

Súčet 88,580

14 K 174',t01001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet,

ýh, zárezov alebo okolo objektov do 'l00 m3
m3 't8,716 3,590 67,190

(1 4,5' 1,2) + (1 1,5. 1,2) - (4'2,723) - 1,592 18,7'16

15 týl s83410003000
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm' SIN
EN 13043

t 29,946 12,600 377,320

18,716"1,6 29,946

16 K 180402111
ZatoŽenie tráVnilG parkového výsevom v rovine
do 1:5

mZ 1 0,800 0,790 8,s32

4,8+6

Súčet

1 0,800

í0,800

17 lvl @5720rfi1400 osivá tróv - semená parkovej zmesi k9 0,334 7'0ó0 2,358

'l0'8-0'0309 "Pŕepočítané koeficientom
množstva
Súčet

0,000

0,334

0,334

í8 K 181 301 'ĺ 03
Rozprestretie ornice v rovine , ptocha do 500
m2, hr.do 200 mm

m2 10,800 3,580 38,6ó4

2 - Zakladanie 7,436

19 K 2'1590',t101

Zhutnenĺe podtoŽia z rasttej hornĺny 1 aŽ 4 pod
násypy, z homina súdžných do 92 % PS a
nesúdžných

m2 33,800 0,220 7,436

4 _ Vodorovné konštrukcie

'l'1,3+10+12,5

5účet

(í0+ĺ2'5)-0''l5

Súčet

33,800

33,800

3,37s

3,375

146 78

644 9345 - Komunikácie

20 K 451541111
Lôžko pod potrubie' stoky a drobné objekty, v
otvorenom ýkope zo štrkodrvy 0-63 mm

m3 3,375 43,460 146,678

21 K 5648111't3
Podktad zo Štrkodrviny s rozprestretim a
zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm

m2 28,7:00 3,000 84,600

22 K 564751't11

Podktad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného veľ. 32-ó3 mm s rozprestretím a
zhutn.hr. 150 mm

m2 28,200 5,940 167,508

23 K 596911't't2

Ktadenie zamkovej dtaŽby hr. ó cm pre peŠĺch

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4
cm

m2 28,200 I 3,930 392,826

1 ó'9+1 1 ,3

Súčet

9 _ ostatné konštrukcie a búranie

1 1,5+1 1 +1,5+'1,'l +Q, !+Q, $+'l,l

28,7:00

28,200

27,500

1,620

15145,499

(1 1 ,5+1 1 +1 ,5+'l ,1 +8,5+0,5+0,6+ĺ 
'3)'0' 

3-0' ĺ 5

Súčet

0'5ó0 5'ó0024 K 915711111
Vodorovné značenie krytu stňekané farbou
deliacich čiar šírky 125 mm

m ĺ0'000

25 K 915791111
Predznačenie pre značenie stňekané farbou z
náteronjch hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m í0'000 0,270 2,700

5,840 ĺ 60,ó0026 K 916561112
osadenie záhonového alebo parkového
obrubníka betón., do tôžka z bet. pros' tr. c
ĺ6120 s bočnou oporou

m 27,500

27 lv1 59217(lÚ01800
obrubnik PRElMc parkow, lxšw 1(W)x50xz(N
mm, sivó

k 29,M 2,510 72,790

28 K 917862112
osadenie chodnik' obrubnika betÓnového
stojatého do tôžka z betónu prosteho tr' c
í6120 s bočnou oporou

m 8,500 8,080 ó8'ó80

29 tÄ 592170002200
obrubni( PRE|ý1AC cestný, Ixšrr' 1unx15oxz6o
mm, skosenie 120140 mm

ks 10,M 4,3ffi 43,000

30 K 91810't112
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažob. kociek z betónu prostého t(. c 16120

m3 1,620 í 06'ó30 172,741

3ĺ K
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pČ ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

32 K 936'.t04211R
osadenie polopodzemného kontajnera do
stavebnei iamv

ks 5,000 í 1 5'000 575,000

33 tÄ 553560003800R1

Polopodzemný kontajner na sklo, s
moni torovací m zari adeni m naplnenosti
kontainera, obiem 3 ( m3)

ks 1,0N 2 190,000 2 190,000

34 t't1 s53560003800R2

Polopodzemný kontajner na papier, s

monitorovacim zariadenim naplnenosti
kontainera, obiem 5 ( m3)

ks 1,040 2 440,000 2 440,000

35 tÁ 5535ó0003800R3

Polopodzemný kontajner na plasty' s

moni torovaci m zari adeni m naplnenosti
kontainera, obiem 5 ( m3)

ks 1,000 2 440,000 2 440,000

3ó t 5535ó0003800R4

Polopodzemný kontajner na komunalny odpad,
s moni torovacim zariadením naplnenosti
kontainera, obiem 5 ( m3)

ks 2,000 2 990,000 5 980,0ú

37 K 979081'111
odvoz sutiny a vybÚraných hmôt na sktádku do
lkm t 1,233 I 3,080

38 K 979081121
odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý dhtší 1 km

t 14,796 0,410 ó,0óó

16,128

1,233.12

Súčet

14,796

14,796

t 1,233 í8'00039 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón' tehty' dtaŽdice
(17 0ĺ ), ostatné

22,194

99 - Presun hmôt HsV 914,297

402,735

oST - ostatné 220 000

VP - Práce naviac 0,000
K 0,000

K 0,000

K 0,000

K 0,000

K 0,000

40 K 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s

krytom dtáždenÝm (8z22.3,8zz 5.3) akejkotVek
dížkV objektu

t ó6'008 7,750 511,562

41 M 592460010600
Dlažba betónová Low value PREtÁAc KUslKo,
rozmer 200x1Úx60 mm, sivó

m2 28,482 14,140

42 K osr0001 12 Náktady na dočasné dopravné značenie kpt I r,ooo 220,000 220,000

43 K osT0001 12'ĺ
Nepredvidane náktady prĺ uýkone stavebných
Drác

kpt ĺ 
'000

0,000 0,000
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Objekt:

KRYCí LlsT RozPočTU

Zmena systému zberu odpadov V meste šala prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

11-P11
Stavba:

JKSO:
Miesto šatä, ut. P.J. Šafárika

objednávateľ:
Mesto šat'a, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 ša|a

Zhotoviteľ:
REDoX-ENEX s. r. o.' Ztatovská 2416l33H,9í 1 05 Trenčín

Projektant:
ZoNAR s'r.o., Gorkého 166218, Šata 5, 927 05

Spracovateľ:

lgor Moký

Poznámka:

KS:

Dátum:

lČo:

lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

30.08.2021

50407821

sK2120312'898

Náktady z rozpočtu
ostatné náktady

Cena bez DPH

27 92O,10
0,00

27 920,10

DPH záktadná
znížená

00%

007o

20,
20,

z
z

0,00

27 9?0,10

0,00
55U,02

Cena s DPH V EUR 33 504,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a DodDis: PečiatkaDátum a s: Pečiatka

Zhotovitel'

ĺ]
e

Dátum a s: PečiatkaPečiatka '

objednávatel'

s:Dátum
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RE KAP|TU LAclA Roz PoČTU

Zmena systému zberu odpadov V meste Šala prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerovStavba:

Objekt:

Miesto

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zaktadanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunĺkácie

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HsV

oST - ostatné

VP - Práce naviac

2) ostatné náklady
GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vptyv prostredia

lne VRN

Kompletačná čĺnnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11-P11

šatä, ut. P.J. Šafárika Dátum:

Mesto Šah, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 Ša| Projektant:
REDOX-ENEX s. r. o'' Ztatovská z41 6 l 33H, 91'l 05 Spracovateľ:

30.08.202'l

zoNAR s.r.o., Gorkého 1662/8,
lgor Moký

Cena cetkom [EUR]

27 920,10

27 700,10
5 163,05

17,56

208,61

1 546,97

19 891,98

871,93

22.0,00

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 9?.0,10
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ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov V meste Šata prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

11 -P 11

Stavba:

Objekt:

Miesto:

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

šata, ut. P.J. Šafárika Dátum:

Mesto Šah, Námestie Svätej Trojice 7, gz7 01 Šal Projektant:
REDOX-ENEX s. r. o.' Zlatovská 2416/33H,911 05 Spracovateľ:

30.08.2021

ZONAR s.r.o., Gorkého 166z18,
lgor Moký

pČ ĺyp Kód

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné

K 119001412
zaistenie

500

12+9+4+5+11+4

Súčet

Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

27 920,095

77 700,095
5 163,045

m 3,000 I 8,200 54'ó00

234,450

45,000

45,000

potrubia DN

K2 5,210ĺ'l900í 801 m 45,000
10m

3K ĺ 2000ĺ 1 0ĺ
Príptatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v
btízkosti podzemného vedenia atebo l1ibušnín

m3 9,900 16,240 160,776

2.1,65.3

Súčet

9,900

9,900

4 K 121101111R

iodstránen'ie Vegetacnej vrstvy s vodor.
,premiestn. na hromady, so zložením na

\.zdialenosť do 100 m a do 100m3
9605,m3 7,300 'ĺ 1ó'508

(38, 4" 0,7\ + Q, a. 0,2\ + (3 4' 0,2)

Súčet

15,

'ĺ5
960

9ó0

5 K 131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3' do 100

,82059m3 11,410
m3

(38,4- 1,45)+ (7,4-0' ĺ )+ (34-0' 1 ) s9,820

6 K 'ĺ3
Priptatok Lrr 17,946 0,900 16,151'l

59,82/1 00-30 17,946

7 K 162201101
'Vodorovné premiestnenie ýkopku z horniny'ĺ-4
do 20m

po

m3 3,000

m3 72,780

,390

4,200r8]K 162501102 ceste z horniny tr.Í-4, do 100 m3 na
\rzdialenosť do 3000 m

12,96+59,87

Súčet

72,78'*10

Súčet

305,676",

9

72,780

72,780

727,800

727,800

305,676m3 727,800 0,420K

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej
ceste z horniny tr.'ĺ-4, do 100 m3, príptatok k

Icene 
za každých dätšich a začatých 1000 m

1 62501 1 05

'ĺ0 K 167101101
Nakladanie neulähnutého ýkopku z hornín tr.1-
4 do 100 m3

m3 3 1 920 7,490 239,081

11 K 17120'.1201 Uloženie sypaniny na sktádky do 100 m3 m3 72,780 0,750 s4,585

1Z K 171209002
Poptatok za skladovanie - zemina a kamenivo
('l7 05) ostatné

t 1 45'5ó0 1 5,000 2 1 83,400

15,96.2

Súčet

72,782
Súčet

31,920

31,920

145,560

145,560

K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám' šachiet,

ýh, zárezov alebo okolo objektov do 1 00 m3
30,873m3 3,590 10,834

(38,4', 1,2) - (5.2,723) - 1,592 ,87330

14 M 583410003000
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pČ ryp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

30'873-1 
'ó

49,397

15 R 180402111 do ĺ:5
9,1 +6,6

Súčet

m2 15,700

15,700

15,700

0,485

0,790

7,060

12,403

3,4241i t 005720001400 kgosivó tráv semená parkovej zmesi

ĺ 5'7-0'0309 "Pŕepočĺtané koeficientom
množstvo
Súčet

0,000

0,485

0,485

18ĺ

2 - Zaktadanie

21 5901 'ĺ01

mZ 15,700, 3,s90 5ó' 3ó3

17,556

8 K
' zhutnenie Ňdtožia' rastlé'ĺomňýIá4nod;
l násypy, z homina súdržných do 92 7" PS a
nesúdžných
38,4+7,4+34

Súčet

4 - Vodorovné konštrukcie

mz 79,800 0,2?0 55ó17

79,800

79,800

208'ó08

19 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty' v
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm

32t0, í 5

Súčet

Podktad zo štrkodrviny s
zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm

7,4+8,3

m3 4,800

4,800

4,800

15,700

43,460 208'ó08

5 - Komunikácie 1 546 974

20 564811113K 3,000 47,100

Podktad zo štrkodrvĺny s rozprestretím a
zhutnením, po 4u1pq1 !r, ?-o_9 mfn

34,8

1!:7oo

34,800

34,800

21 K 564861111 m2 8,ó40 300,672

22 564751111

23 K 58'ĺ ĺ 3031 5

24 R 596911112

Podktad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného veľ. 32-ó3 mm s rozprestretĺm a
zhutn.hr. í50 mm

Kryt cementobetónový cestných komunĺkácií
skupiny CB lll pre TDZ lV, V a Vl, hr. 200 mm

Rtaijénie-ámlóÝe j-táŽbýhr.ócĺĺ'Fŕépéšíah
nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 m2

cm

m2 ĺ5'700

mZ 34,800

15,700

m 14,500

5,930 93,1 0ĺ

25,500 887,400

ĺ 3,930 218,701

0,5ó0

19 891 983

8'ĺ20

m 4,500 0,270 3,9ĺ 5

27 K 29,500

29,500

5,840

2,510

172,280

7' 5+7'3+0'3+0'5+0,8+0,ó+'ĺ +0'5+7'5+3'5

28

29

592170001800

917862112

30 M 592170002200

obrubnikPREtÄAc parkoý, Ixšxv 1000x50x200 :

mm, sivá

stojatého do tôžka z betónu prosteho tr. c
1ól20 s bočnou oporou
11

Súčet _parulc 
cesÍŇ, lxšw 1000x1

t ks 31 ,000

1'r ,000l

1 ĺ 
'000

1 1,000

77,810

8,080m

,630

88,880

mm, skosenie 120/40 mm
50x260 I

ks 13,ffio 4,300 s5,900

K3
Lôžko pod obrubniky, krajníky atebo obruby z 

^

dtažob. kociek z betónu prostého Í.r. C 16tzo mJ ,823

40,5-0,3-0,'ĺ5

Súčet

1,823

Iobrubníka betón', do tôžka z bet' pros. tr' c916561112

a

m
'ĺól20 s bočnou

918101112
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rČ ĺyp Kód

3? K '919722111

Popis

Dilatačne škáry rezané V cementobet' kryte
prĺečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

2,500 5,400 13,

5'ó00

m

33 K ',919722212 priečne zaliatie škár za tepta, šírky nad 3 do 9 Íl : 2'500
mm

34 R )936104211D Dopravnénáktadypotopodzemnéhokontajnera ks

Osadenie kontajnera do
ks35K 936104211R

;stavebnej jamy
1Polopodzemný kontajner na sklo, s

553560003800R1 jmonitorovacim zariadenim naplnenosti

ĺ4,000

ó'000

ó'000

1 90,000

1 1 5,000

't 140,000

2lvl36

37

38

ks 1,000 2 190,000 l

3
na s

t^ 553560003800R2 monitorovacim zariadenim naplnenosti
5

na

lvĺ 5535ó0003800R3 moni torovaci m zari adeni m naplnenosti ks
5

na
553560003800R4 s monitorovacim zariadenim naplnenosti ks 3,000

5

962052211
nadzákIadného, -2'40000t m3 5,299

0,000

5,299

5,299

R 979081111
lÓóVóz iulĺnv á vybúraných hmôt na sktádku do t 12,71 Iíkm

s

ks 1,040 2 440,000

134,200

2 440,000

1,000 | 2 440,000

2 990,000

2 440,000

8 970,000

711,126

(4,9+3,9+3,9+1,5+ĺ'5)-'ĺ'35-0'25

Súčet

1 3,080 166,351

42 K 979081121
odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý datší ĺ km

t 152,616 0,410 62,573

12,718.12

Súčet

152,616

152,616

Dložba betónovó Low value PREMAC KLASIKO,43 tÁ 592460010600

44 R 979089012

I rozmer 200x1 00x69 ry r:lyo
15,7

Súčet

Poptatok za sktadovanie
(17 01 ), ostatné

m2 15,857 14,140 224,218

15,700

15,700

ty, dtaždice 
t 17,718 18,000 zz8,9z4

99 _ Presun hmôt HsV

998223011

oST - ostatné

h môt prgpozéňňé korĺl r.tnĺkácĺeT
krytom dtáždenýn (822 2.3, 82z 5.3) akejkotvek t 112,507

ld(žby obje!(tll
7,750

871 929

871,g29

220,000
46 K OST000112 Náktady na dočasné dopravné značenie kpt 1,000 220,000 220,000

Nepredvídané náktady pri výkone stavebných
osr0001 1 21

VP - Práce naviac

kpt 0,000 0,000

0,000
0,000

0,000

,000pré9

'^
K

K

K

K

0,000

0,000
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KRYCí LlsT RozPoČTU

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

12-P12
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto: šata, ul. P. J. šafárika

0bjednávateľ:
Mesto Šata, Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 šala

Zhotoviteľ:
REDoX_ENEX s. r. o.' Zlatovská ?416/33H,91 1 05 Trenčín

Projektant:
ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8, Šata 5, 927 05

5pracovateľ:

ĺgor Moký

Poznámka:

KS:

Dátum:

lČo:

lČo DPH:

lČo:

lČo DPH:

lČo:
lČo DPH:

tČo:

lČo DPH:

30.08.2021

50407821

sK2',120312898

Náktady z rozpočtu
ostatné náktady

Cena bez DPH

28179,22
0,00

28 179,22

DPH záktadná
znížená

Cena s DPH

20,00%

20,00%

z
z

0,00

28 179,22

0,00
5 ó35'84

33 815,06V EUR

Projektant

Dátum a Pečiatka

Spracovatel'

objednávatel' {J

fE fr_l

i\ lr I

t

Dátum

Dátum a s:

Zhotovitel'

Dátum a

^/)ľuW'/^,Ä

Pečiatka

strana 'ĺ z 5
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Stavba

Objekt:

Miesto

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód - Popis

ĺ) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HsV

oST - ostatné

VP - Práce naviac

2) ostatné náktady
GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

lné VRN

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2|

REKAPITULACIA RozPočTU

Zmena systému zberu odpadov v meste šah prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

12-P12

Šaľa, ut. P. J. šafárika Dátum:

Mesto šala, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 ša| Projektant:
REDOX-ENEX 5. r. o'' Zlatovská 2416/33H, 91'l 05 Spracovateľ:

30.08.2021

ZONAR s.r.o., Gorkého 1662/8,
lgor Moký

Cena cetkom [EUR]

28 179,22

27 959,22

5 421,47

19,43

209,91

2159,99

19 105,82

1042,62

220,00

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 179,22
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ROZPOCET

Zmena systému zberu odpadov V meste šatb prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

12-P12

Stavba

Objekt

Miesto:

objednávateľ:
Zhotoviteľ:

šat'a, ut. P. J. Šafárika Dátum:

Mesto šaľa, Námestie Svätej Trojice 7,927 01 ša| Projektant:
REDOX-ENEX s. r' o.' Zlatovská 2416/33H,9'l 1 05 Spracovateľ:

30.08.2021

ZONAR s.r.o., Gorkého 166z/8,
lgor Moký

eČ ĺyp Kód

Náktady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 R 113107123

3 K 113206111

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

28 179,224

27 95g,ZZ4
5 421,466

druhov v n.., 2g,5oo 2,790 79,515

z
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m2 28,500
mm, -0,40000t
VŕihänffiaJ

'ĺ 0, ó00 302,1 00

z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,
0, í 4500t

m 5,000 2,320 'ĺĺ 
'ó00

ochranné okolo výkopu' drevené4 K 119001801

5 K 121101111R

m 48,000

48,000

48,000

1 5,oóo

5,210 250,080
nýšky ĺ'10 m dvojtyčové
6+ 5 +7 + 4 +2+2+2+3 + 4+5 + 4+ 4

Súčet

-odsťránenie vegetačnej vrstvy s vodor.
premiestn. na hromady, so zložením na m3
\rzdialenosť do 100 m a do 100m3

7,300 1 09,938

(37 ,8+22+15,5\"0,2

Súčet

1 5,0ó0

1 5'0ó0

6 K 13'l201 ĺ0í Výkop jamy v hornine 3, do ĺ00 
m3 60,710 11,410 692,701ml

(37'8-ĺ'45 )+ ( í 5-0,1 )+ (22'0,2) 60,710
jám a zárezov. Príptatok m3 8,213

18,213

0,900 16,392

60,71 /1 00.30

8 K 162201101

9 K 162501102

Vodorovné premiestnenie z horniny I -4
MJ 8,000 1,390 11,120

do 20m
po

ceste z horniny tr.1 -4, do 'l 00 m3 na
\rzdĺalenost'do 3000 m

4,200 2U,634

60,71+7,06

Súčet

Vodorovné premiestnenie ýkopku po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4, do ĺ00 m3' príptatok k
'cene za každých datšich a začatých 1000 m

m3 67,770

67,770

67,770

ĺó2501 ĺ05 700677m3 0,420 6342'84,

67,77"10

Súčet

6n,700
677,700

Naktadanie neutähnutého v1ixopku z horňín tr.111 K 167101101
4 do100 m3

m3 30,120 7,490 225,599

15,06.?

Súčet

30,1 20

30' ĺ 20

67,770 0,750 50,82812 K 201 Utožen'ie sypaniny na skládky do 'ĺ00 m3

:.lt 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(ĺ7 05) ostatné

146,940 ĺ 5,ooo 2204,100

146,940

146,940

67,77.2+11,4

Súčet

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet,

ýh, zárezov alebo okolo objektov do ĺ00 m3
m3 30,1 5314 K 174101001

(37,8- 1,2) - (5'2,7 ?3) - 1,592
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

tÄ
Kamenivo drvené hrubé f rakcia 1ó-32 mm' STN
EN 13043

t 48,245 12,600 607,88715 58341400.3000

30'1 53"í 
'6

48,245

1 6 K 180402111
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine l

do 1:5 ;

0,790m2 39
'ó00

31,284

26,5+13,1

Súčet

39,600

39'ó00

17 t

39' 6-0'0309''Pŕepočítané koeficientom
množstva
5účet

0,000

1,224

1,224

1,224 
"

7,0ó0kgN572oo01400 osiva trav - semená parkovej zmesi 8,ó41

18 K
Rozprestretie ornice v rovine ,

hr.do 200 mm
mz 39'ó00 3,590

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

19,426
z

19.426K9 násypy, z hornina súdžných do 92 % PS a mZ

15,5+32,2+40,6

Súčet

88,300 0,220

88,300

88,300

m3 4,830

4,830

4,830

209,912

r!Ľ541111

5 - Komunikácie

otvorenom

3?,2-0,15

Súčet

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
209,91 z

l

43,460
4ikope zo štrkodrvy 0-63 mm

2 159 988

ĺ 81 30'ĺ ĺ 03 142,164

215901101

zo
zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm

15,5+7,9

a
5648ĺ 1 í'l3 m2 23,400

23,400

3,000

8,640

70,200

564861111
Podktad zo štrkodrviny s rozprestretím a
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm

mZ 47,600 411,2K

23 K 564751111

24

25

K ,58í 1 303'ĺ 5

K 596911112

Podktad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného veľ. 32-ó3 mm s rozprestretím a
zhutn.hr' ĺ50 mm

Kryt cementobetónoý cestných komunikácií
skupiny CB lll pre TDZ lV, V a Vl, hr. 200 mm

cm pre
nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr' 4

m2 23,400 5 138,762930

3

325

2m2

m2

47,600

23,400

2s,500

ĺ 3.930 629

cm

9 - ostatné konštrukcie a búranie

26 915711111
detiacich čiar ší 125 mm

19 105,817

K m 20,000 
i

0,s60 11,200

27 915791111

M 70M2200

Predznačenie pre značenie striekané farbou z
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

12,3+4,5+3,5+ 1 1, 5+0, 5+0, 5+0,4+1 +0,5+0,7 +2+4,

5+í 5+'ĺ

17

Súčet

Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z
dlažob' kociek z betónu prostého tr. c 16/20

(44,4+171.0,30,15

Súčet

20,000m 0,270

8,080

4,300

5,400

77,400

I

i28
I

L-

592170001800

44,400

m 1 7,000

17,000

17,000

ks I 18,000

2,763

31

2,763

2,763

K

obrubníka betón., do tôžka z bet. pros. tr. c
1ól20 s bočnou

m 44,400 5,840 259,296K 91656't't12

29 M
obrubniR PREMAC parkow, IxšXv 1(M)X5oX20o
mm, sivá

ks 46,000 2,510 115,460

30 K 1Z

osadenie chodnik. obÍubnika betÓnového
stojatého do tôžka z betónu prosteho tr. C
íól20 s bočnou oporou

137,360

skosenie 120140 mm

32K 101112
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PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena cetkom [EUR]

33 K 919722111

34 K 919722?12

Ditatačné škáry rezané V cementobet. kryte
priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm

4,500m

4,500

5,400 30074,

'prĺečne 
zaliatie škár za tepta, šírky nad 3 do 9 m 5'ó00

I 90,000 1 140,000

20025,
mm

35 R 936104211D Dopravnénáktadypotopodzemnéhokontajnera ks 6,000

36

37 lt 553560003800R1 monitorovacímzariadenimnaplnenosti
kontajnera, objem 3 ( m3)
Polopodzemný kontajner na papier, s

38 tÁ 5535600O3800R2 monitorovacímzariadenimnaplnenosti
kontajnera, objem 5 ( m3)
Polopodzemný kontajner na plasty, s

39 M 553560003800R3 monitorovacímzariadenímnaplnenosti

Polopodzemný kontajner na komunóIny odpad,

ľ ^ "'':ľ::^n i;:ľ;:ľ::;:;:;',o;ľ,' :*::"'""'
odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sktádku do41 K 979081111 ĺkm

2,000

2,000

ks ó'000

1,000 2 190,000 2 190,000

,000 ó90,000

ks

ks 2 440,000 4 880,000

ks

ks

000 440,0002 2 440,000

r 19,535

2 990,000 5 980,000

255,51 8I 3,080

42 K 979081121
odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý datší 1 km

734,420 0'4í0 96,11?

19,535.12

Súčet

234,47:0

234,420

43 K 979089012

44 tÁ 592460010600

Poplatok za skladovanie - betón, tehty, dtaždice
(ĺ7.oll )' ostatné
Dlažba betónová Low value PREtÁAc KLAslKo,
rozmer 200x100x60 mm, sivá

t 8,1 35

23,870

1 8,000 146,430

337,522m2 14,140

23,4',1,01

99 - Presun hmôt HSV

23,634

1 042,615
Presun hmôt pre póžémňéToňúnikáaiea

45 K 998223011 krytom dtáždeným (8222.3' 8z2 5.3) akejkotVek t
dtžky objektu

134,531 7,750 1 042,615

220,000oST - ostatné
46 K OST000112 Náktady na dočasné dopravné značenie

Nôpredvídane náktady prĺ výkone staVebných
prác

kpt

kpt

1,000

1,000

220,000 220,000
_a

47 K osT000íí2í 0,000 0,000

VP - Práce naviac 0,000
0,000

0,000K

K

K

K

0,000
l

0,000

0,000
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Príloha č. l súťažných podkladov - návrh zmluvy

Príloha č,. 4 Zoznarn subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov l )

P.č Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČo

Udaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa (meno a
priezvisko)

Predmet pľác
alebo služieb

Podiel na
celkovom objeme
díela(%)

1 ROWIER, s. r. o.
Wolfganga Kempelena
8l4l3l, Nitra 949 1I
IČo 44795955

Roman Gecler
konateľ spoločnosti

Stavebné práce
súvisiace
s inštaláciou
polopodzemných
kontainerov

38%

1)

V Trenčíne, dŤn 16.9.202I

subdodávateľov, bude v
objednávateľa

k "'* """''l

Ián
Konateľ spoločnosti



Technické parametre:
Prĺemer
Výška nadzemnej časti šachty
Celková výška nadzemnej časti
Híbka zapustenĺa pod terén
objemová kapacĺta

1-300 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
3m3

Spoločné parametre:

Telo kontajnera: pevný, voči korózii odolný materiál _ plast HDPE

opláštenie nadzemnej časti: z plnofarebného drevokompozitu -
tmavý odtieň AUTUMN BROWN

Veko kontajnera: recyklovatel'ný plast HDPE, odolný vočĺ UV
žiareniu s možnosťou farebnej úpravy pre jednotlivé zložky
odpadov, podpera na veko plniaceho otvoru pre jednoduchú manipuláciu vhadzovania odpadu

Všetky polopodzemné kontajnery sú vybavené monitorovacím zariadením / senzormi pre kontrolu
naplnenostĺ kontajnerov s GSM / loT prenosom signálu. Senzory sú kompatibilné s monitorovacím
systémom sENsoNEo a po ich spustení do užívania budú doplnené do aktívnej aplikácie'
Zberové Vrece: z vodeodolného, pevného materĺálu, zaručujúce jeho dlhodobé používanie bez
potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodení pri manipulácĺi, resp. úmyselného
poškodenia). Zberové vrece je prispôsobené na zber jednotlivej komodity odpadov a doplnené
poĺstkou proti nežiaducemu otvorenĺu, jednoduchá manipulácia vývozu s rýchlouzáverom a pevným

obslužným lanom a pre kontajnery ZKo doplnené záchytnou vaňou Semihard.
Spôsob vysýpania kontajnerov pomocou hydraulickej ruky, umiestnenej na zberovom vozidle na

zdvihnutie zberového Vreca a jeho vysypanie - jednohákový systém zdvihu (záchytné oko žiarovo
zinkovaná ocelbvá konštrukcia), bez potreby d'alšieho háku na otvorenie kontajnera.

Všetky polopodzemné kontajnery sú označené štítkom s rozmermĺ najmenej 20 x 25 cm, ktorý je

čitatel'ný, nezmazatel'ný, umiestnený na viditel'nom mieste a obsahuje údaje o tom, pre zber akého
druhu odpadu je kontajner určený'

Záručná doba:
- 10 rokov na pevne zabudované časti kontajnera; telo šachty, opláštenie.
- 2 roky na pohyblĺvé časti kontajnera: veko, rýchloupínací systém, zberné vrece
- 5 rokov je na stavebné práce a inštaláciu kontajnerov.

l lustračná fotodokumentácia

Kontaktná osoba:

Jana Penjaková, projektový manažér,
peniakova @ redox-enex.sk, tel.

+427 91,14L4II2

lng. Ján Hricko
rco:

Konatel' spoločnosti



Funkčná špecifikácia kontainerov s príslušenstvom

ftäľ,".1lÍ"'r'"'"a9mu 
zberu odpadov v meste Šal'a prostredníctvom systému polopodzemných

Polopodzemné kontajnery, ktoré sú súčasťou predloženej ponuky uchádzača REDoX - ENEX s. r. o. sú

výrobkami fínskeho výrobcu MoLoK oY.

Uchádzač - spoločnosť REDoX - ENEX s. r' o. je výhradným distribútorom tohto výrobcu pre Slovenskú

republiku.

Technická špecifikácia tovarov. ktoré sú súčasťou predkladanei ponukv:

Polopodzemný kontajner MoLoK Classic

. na zber Zmiešaného Ko a triedeného komunálneho odpadu PAPIER, PLASTY - objem 5m3

telo šachty vrátane kotviacich prvkov
zapustený 60% svojej výšky do zeme
nadzemná i podzemná časť šachty kruhového pôdorysu
bez nutnosti pevného spojenia so zemou
opláštenie nadzemnej časti z drevokompozitu autumn brown - jesenná hnedá
hlavné veko v šedej a vhadzovacĺe veko variantne v šedej, žltej alebo modrej farbe

konštrukcia,,quicksystem'' s rýchloupínaním a
vývozom pomocou jednohákového systému
Vrece s objemom 5m3 s rýchlouzáverom a

dvojitou poistkou proti nežĺaducemu
otvoreniu doplnené pre ZKo záchytnou vaňou
sEMlHARD proti priesaku tekutých zložiek
odpadu do šachty

E

É

E

Technické parametre:
Priemer
Výška nadzemnej časti šachty
Celková výška nadzemnej časti
Híbka zapustenia pod terén
objemová kapacĺta

L700 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
5m3

Polopodzemný kontajner MoLoK Classic

a na zber triedeného odpadu sKLo - objem 3m3

telo šachty vrátane kotvĺacich prvkov
zapustený 60% svojej výšky do zeme
nadzemná i podzemná časť šachty kruhového
pôdorysu
bez nutnosti pevného spojenia so zemou
opláštenie nadzemnej časti z drevokompozitu
autumn brown - jesenná hnedá
hlavné veko v šedej farbe a vhadzovacie veko
v zelenej farbe

E
q

E

konštrukcia,,quicksystem'' s rýchloupínaním a vývozom pomocou jednohákového systému
Vrece s objemom 3m3 (pre sk|o špeciálne upravené vystužené vrece) s rýchlouzáverom a dvojitou
poistkou protĺ nežiaducemu otvoreniu

L

Ä

A
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Názov d8vby;

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa
prostrednÍctvom systému polopodzemn ch kontajnerov
Mlodo {avby:

Šaľa
lnvedor davby :

Mesto Šala, Námestié sväiej Trojicg 7, g27 01 šala

situácia - c lková
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