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Zmluva č,.:23512022

nÁucovÁ uorĺooĺ
,,oprava a údľžba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby' inžinieľskych sietí

a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šal'a ''
uzatvorená podľa s 269 ods. 2 obchodného zákonníkav zneni neskoľších pľedpisov v súlade

so zákonom č. 343l2ol5 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov

(ďalej v texte ,,rámcovadohoda" alebo tieŽ,,dohoda")

čHnok ĺ.
ZMLUVNÉ sľnaľy

1) objednávatel':
Názov:
Sídlo:
Štatutáľny orgán:

ĺČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

Mesto Salna

Námestie Svätej Trojice 7,g27 l5 Šaľa

Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta

003061 85

2021024049
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bľatislava

sK82 0900 0000 0051 2430 6282

oprávnená osoba vo veciach technických: Miroslav Poliček, referent dopravy a TC
Telefoďfax:
E-mail:

ogtt 727 871

mesto@sala.sk

(ďalej len,,o bj e dnáv at e l")

a

2) Dodávatel':
Názov: Július Buch_BUCH
Sídlo: Budovatel'ská|7,927 OlŠaľa
Štatutámy zástupca: Július Buch
IČo: 1'4132168

DIČ: 1020276422

opľávnená osoba vo veciach zmluvných: Július Buch

oprávnená osoba vo veciach technických: Július Buch
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava

IBAN: SK96 0200 0000 0007 8194 7132

Zapisaý v ľegistri: Zap. v ŽR Šaľa pod č.4O5-I7l7

Telefóďfax: 0903 7l7 |I5
E-mail: julbuch@Post.sk

(ďalej len,,dodóvate ĺ")
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

r
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1)

2)

Zmluvač.:23512022-

čHnok II.
Úvodné ustanovenia

objednávatel' na obstaľanie predmetu tejto rámcovej dohody pouŽil postup veľejného

obštaľávania podľa $ 117 zákona č.34312015 Z. z. overejnom obstarávaní aozmene
a doplnení nióktor1,ctr zákonov v zneni neskorších pľedpisov a $ 7 Smeľnice mesta Šaľa

o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác.

Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej

platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného mnoŽstva pľedmefu ľámcovej dohody

pod názvom ,,Oprava a údľžba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby'
inžinieľskych sietí a zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách
v meste Šal'a " (ďalej len ,,stavebné pľáce")

čHnok III.
Predmet plnenia

1) Predmetom tejto ľámcovej dohody sú stavebné pľáce na pozemkoch vo vlastníctve

mesta Šaľa, v rozsahu špecifikácie a jednotkových cien uvedenej v ocenenom ýkaze
výmeľ vypracovanom dodávateľom uvedených v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú

súčasť tejto dohody a ÍLa základe písomných, faxových, telefonických,

ľesp. e-mailoých čiastkoých objednávok objednávatel'a (ďalej len,,objednávky").

2) Dodávatel' sa zavänlje, Že objednávateľovi dodá vyššie špecifikované dopravné

značenie v rozsahu a obsahu podľa ods.1 tohto článku dohody nazáklade čiastkoqých

objednávok vystavených objednávateľom podľa tejto dohody a objednávateľ sa

zaväzllje zaplatiť dodávateľovi cenu uvedenú v článku V. tejto dohody a to spôsobom

a vlehotách dohodnutých v jednotlivých písomných, faxoých, telefonických, ľesp.

e-mailoých objednávkach objednávateľa.

3) Dodávateľ sa zavänlje riadne a včas podľa tejto ľámcovej dohody dodať

objednávateľovi stavebné práce podľa poŽiadavky objednávateľa v prípade potľeby

objednávateľa aj do 2 hodín pracovného času dodávateľa.

4) Zmluvné strany sa dohodli, žerczsaha mnoŽstvo prác a dodávok uvedených v Pľílohe

č. 1 tejto dohody je len orientačné a skutočne odobľané množstvo a ľozsah prác

a dodávok bude stanovené na zäklade skutočných poŽiadaviek a potrieb objednávateľa

pľedloŽených dodávateľovi formou čiastkových objednávok po dobu trvania tejto

dohody.

I
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čHnok IV.
Doba ľealizácie diela - teľmín plnenia

1) Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitu a to do vyčeľpania ťrnančného limitu

objednávateľa v sume 107 388,46 Eur s DPH, ľesp. najneskôr do 12 kalendámych

mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, podľa toho ktorá zprávnych skutočností

nastane skôr.

2) Miestom plnenia je územiemesta Šaľa, k. ú. Šaľa.

3) Požiadavky objednávateľa v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody sa budú vykonávať

formou objednávok vystavených objednávateľom a to telefonicky, faxom, e-mailom

alebo písomne.

4) objednávky Vmene objednávateľa je oprávnený vyhotovovať zodpovedný

zamestnanec referátu dopravy a technických činností p. Miľoslav Poliček. objednávky

sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.

5) Realizáciu objednávok v zmysle ods. 2. článku III tejto dohody dodávateľ zabezpeči do

14 kalendámych dní, v odôvodnených mimoľiadnych prípadoch do 30 kalendárnych dní

odo dňa doručenia objednávky objednávatel'a, v havarijných prípadoch do 2 hodín

pracovného času dodávateľa od doručenia telefonickej objednávky objednávateľa.

čtánotĺ V.
Cena a platobnó vzťahy

1) Cena za realizáciu predmetu plnenia uvedenom v článku III tejto dohody je stanovená na

základe výsledkov verejného obstaľávania na zákazku s nízkou hodnotou realizovanej

postupom podľa zélkona č:. 34312015 Z. z' o veľejnom obstaľávani a o zmeĺe a doplnení

niektor1ých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov na predmet zákazky pod názvom:

,,Oprava a údľžba spevnených plôch z betónovej a vegetačnej dlažby' inžinierskych

sietí a zvislého dopľavného značenia na miestnych komunikáciách v meste Šal'a",

v súlade so zákonom NR SR č.18l|996 Z. z. o cenách v zneni neskoľších predpisov

a vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z.,ktorou sa zákon o cenách vykonáva v súlade s cenovou

ponukou dodávateľa do vyčerpania finančného limitu objednávateľa vo ýške:
Cenabez DPH: 89 490,38 Eur bez DPH,

20%DPH 17 898,08 Euľ
Zmluvnácena s DPH: I07 388,46 Eur s DPH
Slovom s DPH: (stosedemtisíctristoosemdesiatosem Eur a štyridsaťšesť centov)

i
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2) V cene stanovenej podl'a ods. 1 tejto dohody sú zahľnuté všetky náklady spojené s údľŽbou

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

r ea|izáciu predmetu plnenia.

3) objednávat eľ sa zaväzuje uhľadit' dodávatel'ovi cenu podľa ods' 1 tohto článku dohody
včiastkach a lehotách dohodnutých vjednotlirrých objednávkach ato na základe faktúr

dodávateľa podloŽených objednávkami a zápisom o odovzdani a prevzati pľedmefu tejto

dohody ,o ,t.u.ry objednávateľa s tým, v lehote splatnosti faktury za takéto čiastkové

pheniô odo dňa prevzatia predmetu plnenia a podpísania odovzdávajúceho

ä preberajúceho pľotokolu objednávateľom. objednávateľ neposkytne dodávateľovi

Žiaden pľeddavok na uskutočnenie stavebných pľác.

4) Pľávo na vystavenie faktúry a zap|atenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym pľevzatím

predmetu tejto dohody objednávateľom podľa vystavenej objednávky objednávateľa bez

nedostatkov a chýb a doručení súpisu stavebných prác.

5) Uhľadu vystavenej faktury vykonáobjednávateľ platobným príkazom do 30 kalendárnych

dní po doručení objednávateľom odsúhlasenej faktury zadodané tovary, súvisiace sluŽby

apráce.

6) KaŽďá faktúra vystavená dodávateľom bude obsahovať náleŽitosti podľa zákona

č,. z22l2OO4 Z. z. o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov' Neoddeliteľnou

súčasťou faktury dodávateľa bude súpis vykonaných stavebných prác.

7) Lehota splatnosti faktury je 30 kalendáľnych dní odo dňa doručenia faktury

objednávateľovi. Ak predložená faktura nebude vystavená v súlade s touto ľámcovou

dohodou, objednávateľ ju bezodkladne vráti dodávateľovi na prepľacovanie. opravená

faktura je splatná do 30 kalendámych dní odo dňa jej opätovného doručenia

objednávateľovi.

8) Zmenaceny pľedmetu plnenia tejto dohody môŽe bý'upľavená len vzájomnou písomnou

dohodou štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán na zéklade písomného dodatku

k tejto dohode.

čHnok VI.
Pľedpokladaný rozsah pľedmetu dohody

1 ) Predpokladaný rozsah stavebných prác, ktoý objednávateľ objedná od dodávateľa v súlade

s touto rámcovou dohodou a čiastkovými objednávkami je uľčený vo ýkaze ýmeľ
vypracovaným dodávateľom v Prílohe č. 1.

2) objednávatel' nie je povinný objednať predpokladaný rozsah stavebných pľác ani vyčerpať' 
predpokladaný ťrnančný objem zákazky. Celkový objednaný rozsah pľác bude závisieť

ýlučne od potrieb objednávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody.

I
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čhnok VII.
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

l) Dodávatel' je povinný:

a) Plniť predmet ľámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkových cenách

podľa vysúťaŽeného poloŽkovitého ľozpočfu -ýkanl ýmeľ (Príloha č. 1).

b) Dodávať stavebné práce v stave spôsobilom na uŽívanie, t. j. v dohodnutej kvalite, ľiadne

a včas, v poŽadovanom rozsahu na mieste určenia.

c) Zodpovedný zamestnanec objednávateľaje oprávnený odmietnuť prevzatie stavebných
prác, ktoré nebudú spĺĺať kritériá podľa tejto ľámcovej dohody apríslušných pľávnych

predpisov.

d) UmoŽniť objednávateľovi pri prebeľaní stavebných prác skontrolovať ľozsah a kvalitu
pľác.

e) Doručiť objednávateľovi po ukončení pľác súpis vykonaných stavebných prác afakturu.

Fakturovaná cena musí by' zhodná so sumou na súpise stavebných prác.

2) objednávatel' je povinný:

a) PoŽadované stavebné práce objednať v súlade s článkom IV ods' 3 tejto zmluvy.

b) Potvrdiť vykonaný ľozsah prác na súpise vykonaných pľác a na fakture.

článotĺ VIII.
Záručná doba zodpovednost'za chyby diela

1) Dodávatel'zodpovedá zato,Žepľedmet plnenia tejto dohody bude dodaný, ľesp. zhotovený

podľa podmienok dohody, objednávky a to v súlade s platnými technickými noľmami,

s poŽiadavkami objednávateľa, a podľa príslušných osobitných predpisov.

2) Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ sa stane vlastníkom pľedmetu plnenia

uvedeného v článku III tejto dohody v ľozsahu kúdejjednotlivej objednávky po podpísaní

odovzdávajúceho a pľeberajúceho protokolu zo strany objednávateľa v mieste dodania a po

úhĺade ceny v nej dohodnutej.

!
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3) Nebezpečenstvo škody na údrŽbe na miestnych komunikáciächprechádzana objednávateľa

okamihom podpísania odovzdávajúceho a prebeľajúceho protokolu Zo strany

objednávateľa.

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

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

objednávateľom, zodpovedá dodávatel' iba vtedy, ak vznikli porušením povinností

dodávatel'a vyplyvajúce ztejto dohody ďalebo príslušných pľávnych resp. technických

pľedpisov platných v SR.

5) Zmluvne strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne objednávatel'ovi na dodané aprevzaté

stavebné pľáce a dopravné značenie v zmysle kaŽdejjednotlivej objednávky záručnú dobu

v dĺzke 60 mesiacov, ktoľá začiĺa plynúť nasledujúci deň po podpísaní odovzdávajúceho

a prebeľajúceho protokolu objednávateľom. Záručná doba sa ľiadi ustanoveniami

obchodného zákonníka a začina plynút' odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu

plnenia tejto dohody objednávateľovi.

6) Dodávateľ sa zaväzllje, že vady v prípade reklamácie objednávateľa uplatnenej

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

oznámenia reklamácie objednávateľom.

7) objednávateľ sa zavázuje, že prípadnú ľeklamáciu vady predmetu plnenia tejto dohody

uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou foľmou.

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

škody v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

9) Zmluvné strany sú povinné každi reklamáciu vady predmefu plnenia tejto dohody

uýchlene prerokovať a dohodnúť lehotu na jej odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí

na odstľánenie 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 Eur zakaŽdý i zaéatý

deň omeškania s odstraňovaním vady pľedmefu plnenia podľa tejto dohody.

čhnok IX.
Zmluvná pokuta

1) Dodávateľ je opľávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhľadou faktúry riadne

vystavenej v súlade s touto zmluvou fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo

ýške O,O5 yo z faktuľovanej 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 dodávateľ povinný

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokufu vo ýške 0,050Á z ceny dohodnutej v príslušnej
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objednávke objednávateľa a to zakaždý izačatý deň omeškania zvlášt'ako i prípadnú
náhradu škody.

čHnok X.
Ukončenie zmluvy

l) Zmluvný vďah za|ožený touto dohodou je moŽné ukončit' pľed uplynutím termínom
dohodnutým v súlade s článkom IV tejto rámcovej dohody iba po vzájomnej písomnej
dohode obidvoch zmluvných strán.

2) objednávateľ môŽe okamŽite odstúpiť od tejto rámcovej dohody ak dodávateľ neplní
zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode, pľičom účinnosť odstupenia nastáva dňom
doručenia oznámenia o odstúpení od tejto dohody dodávateľovi.

Clánok XI.
Záverečné ustanovenia

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

2) Menit' alebo doplňať túto dohodu je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvľdené a podpísané oprávnenými zástupcami štatutárnych
orgánov oboch zmluvných strán.

3) Yďahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonrika v zneni neskorších pľedpi sov.

4) Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
dohody, ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

5) Táto dohoda patľí medzi povinne zveľejňované zmluvy (vrátane dodatkov) podľa
ustanovenia $ 5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám v znení
neskorších pľedpisov v spojení s ustanovením $ 47a ods. I zákona č. 4011964 Zb.
občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov. Táto zmluva sa zveľejňuje na
webovom sídle Mesta Šal'a.

6) Táto dohoda nadobúda platnosť a je pľe zmluvné strany záväzná dňom podpisu
opľávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zásfupcovia oboch
zmluvných stľán nepodpíšu futo zmluvu v ten istý deň, tak ľozhodujúci je deň neskoľšieho

n

, u-//

Strana 7 z 8



Zmllvaĺ.:235l2ozz

podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia n3

webovom sídle Mesta Šaľa, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2L1l2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niekto4ých zákonov (zákon

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

Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov.

7) Táto ľámcová dohoda je vyhotovená v štyľoch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu,

z ktoých objednávatel' dostane dva (2) ľovnopisy a dodávateľ dva (2) ľovnopisy.

8) Zmluvnéstľany vyhlasujú, Že si túto ľámcovú dohodu pľed jej podpísaním prečítali, Že bola
lzavretápo vzájomnej dohode, podľa slobodnej vôle, určito , váŽne a zrozlmíteľne, nie v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pľipájajú svoje
podpisy.

9) Súčasťou tejto dohody sú:

Príloha č. 1 - ocenený Yýkaz ýmer zo dňra t5.03.2022

V Šali, dňa: V Šali, dňa: 2q s. z7LL
'i" ..|ĺ

Zadodávateľa:

Júlit

Za objednávateľa:
x-

)Ť

Belický

*

JULIUS BUCH. BUCH
Budovatelská 17,g27 01 ŠAĽA

lČo: ĺ+ 132168 !

lČ DPl-.l: sK1ortfi)zF

x

Šaľaku"a2.

i
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Krycílist ĺozpočtu v EUR

Buch JÚlius - stavebné pĺáce, ŠAĽA

Stavba:"opravaaúdržbaspevnenýchplÔchzbetonovej aveg.dlaŽby,lS,aZDZnaMKvmesteŠaľa"

Zmluva Ó.JKSO Miesto: MK -Šaľa Dňa: 15'03'2022

DlČ:

lČ DPH:

odberateľ: ĺCo:

DlČ

lČ DPH

Dodávatel': lČo:

DlČ:

lČ DPH:

Projektant: lČo:

ZRN KonŠtrukcie Špecif.materiál Spolu ZRN B lN - individuálne náklady

1 HSV: 77 849,39 6 519,95 84 369,34 o Práce nadčas

) PSV: 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy

4 lné: 5121,04 5121,04 I

Súčet: 77 849,39 1 I 640,99 89 490,38 10 Súčet riadkov 6 aŽ 9:

NUS - náklady umiestnenia stavby D 0N _ ostatné náklady:

11 Zariadenie staveniska 16 ostatné náklady uvedené v rozpočte

12 Prevádzkové vplyvy 17 lnŽinierska činnosť

13 St'aŽené podmienky 'ĺB Projektové práce

14 '19

15 sÚčet riadkov 1'l aŽ14: 20 SÚčet riadkov'16 aŽ'l9:

Spracoval: Július BuchRozpočet: E Ceĺkové náklady:

21 Súčet riadkov 5,10'15 a 20: 89 490,38

22 89 490,38DPH: 20 o/oz,
17 898,08

23

24 SÚčet riadkov 21 aŽ 23: 'ĺ07 388'46

proje l<tant, rozpočtár, ce n á r:

Dátun:

Pečiatka:

Podpis: F odpočel _ prĺpoĎet

od beratel, obsta ráv ateľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

d od áv ate l, zhotov ĺteĺ:

JULIUS BUCH. BUCH
Budovatel'ská 17 ' 927 01 ŠAĽA

ICO: 14 1321F8
iČ DPH: s

Dátum:

Pečiatka:

Podpis.

I

Tlačivo: oDlS A10



odbeÍateI:

Dodiýateĺ:

Projektant:

Stavba:"opĺavaaúdÉbaspevnenýchplôchzbetonovejaveg.dlažby,ls,aZDZnaMKvmesteŠah,'

Pľehlhd rozpočtových nákladov v EUR

JKSO:

Dátum:

spracoval: Július Buch

15,03,2022

Buch JÚlius - stavebné pr66e, ŠALA

DPH

1

3

4

5

6

7

8

I

10

tl

12

13

14

ĺ5

16

17

ĺ8

ĺ9

20

21

22

23

24

25

26

27

404420213

404420236

404420272

404420274

404420215

404420276

404420306

404420312

404420313

404420314

404420315

404420316

404420401

40u20402

404420403

404420501

404420502

404420515

404420516

404420535

404420536

404420542

404420543

404420803

404463000

4046A0100

4046A0103

MATERÁL

Značka dopravná P'ĺ

značka dopravná P2

Značka dopravná P8

Značka dopravná P'1 1

značka dopravná P1 3

Značka dopravná Pg

Značka dopravná B'ĺ

značka dopravná B27a

Značka dopravná B2

značka dopravná B27b

značka dopÍavná B33

Značka dopravná B34

Značka dopravná C1

Značka dopravná C2

Značka dopravná C3

značka dopravná lP3a

značka dopravná |P3b

značka dopravná lP 4

Značka dopravnä lP6

Značka dopravná lP8

Značka dopravná lPĺ2

Značka dopravná lPí6

Značka dopĺavná lPí3a

Značka dopravná E 'l5

odrazové zkadlo zRK 600x800mm

Nosič FEezn 3,5m

objimka AL priemeÍ 60mm

3,000 kus

'ĺ'000 kus

2,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

1,000 kus

'1,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

'ĺ'000 kus

3,000 kus

2,000 kus

2,000 kus

3,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

2,000 kus

'ĺ,000 kus

2,000 kus

40,000 kus

80,000 kus

5 ĺ2'l'04 EUR

47,85

49,80

45,89

72,25

49,80

75,1 I

49,80

4'ĺ'01

53,70

57'6í

45,89

69,32

28,32

31,24

34,17

28,32

30,27

49,80

75,18

38,08

50,76

ĺ31'8ĺ

149,39

39,06

395,34

25,00

12,85

143,55 20

49,80 20

91,78 20

72,25 20

49,80 20

150,36 20

99,60 20

82,02 20

107,40 20

115,22 20

45,89 20

69,32 20

56,64 20

62,48 20

102,51 20

28,32 20

90,81 20

99,60 20

150,36 20

114,24 20

50,76 20

131,81 20

298,78 20

39,06 20

790,68 20

1 000,00 20

1 028,00 20

5 12í'04l/ATERlÁL spolu:

Por

čislo
Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla

ýkazýmeĺ
MnoŽstvo

Výmera

Memá

jednot.

Jednotková

cena

Náklady spolu

KonŠtrukcie
1 2. .t. 4. 5. 6. 7 8.

28 113107122

29 113107123

30 ĺí3107131

3ĺ ',l13107132

113107141

113107142

20

20

20

20

20

20

32

12

PRACE A DoDÁvKY HsV

í . ZEMNE PRÁCE

odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr' 1 00_
200 mm, do 200 m2

odstÍánenie podkladov alebo kMoV z kameniva drv. hr. 2oo-
300 mm, do 200 m2

odshánenie podkladov alebo krytov z betónu pĺost. hr. do
í50 mm, do 200 m2

Odstĺánenie podkladov alebo krytov z betónu pÍost. hf. 150-
300 mm, do 200 m2

odstránenie podkladov alebo krytov živičných hÍ. do 50 mm,
do 200 m2

odstÍänenĺe podkladov alebo krytov živičných hĺ. 50-100 mm,
do 200 m2

ĺ20'000 m2

í00'000 m2

ĺ00'000 m2

100,000 m2

250,000 m2

17,15

19,93

ĺ9'73

43,20

3,21

6,02

2 058,00

ĺ 993'00

í 973'00

4 320,00

802,50

Tlačivo: oDlS 810 Strana 1

t=

I

250,000 m2 1 505,00



Stavba : "opíava a ÚdÍžba spevnených plôch z

Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR
betonovej a veg.dlaŽby ,ls, azDz na MK V meste... Buch Július - slavebné práce' ŠAĽA

't3,40 670,00

7,64

34 113151214

35 113201111

Fĺézovanie Živ' kryfu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad
500 m2, bez prekáŽok

50,000 m2

DPH

20

20
Vytrhanie obrubnikov chodnĺkov'ých leŽaých

1 - ZEMNE PMCE spotu:

160,000 m

ĺ4 543'90 EUR

1222,40

í4 543'90

PoÍ

čislo
KÓd položky Popis poloŽky, staVebného dielu, remesla

Výkaz Úmer

MnoŽstvo

Výmera

Memá

jednot...

Jednoť(oVá Náklady spoIu

KonŠtÍukcie
n I

4. 5. 6. 7 8.

36 452231121

37 452312131

38 45238615'ĺ

39 452387111

4 . VoDoRovNÉ KoNŠTRUKClE

Prstence pod poklopy a mreŽe

sedlové lÔŽka z betÓnu prostého b. c ĺ215 v otvorenom
Výkope pod potÍubie

Vyrovnávacĺ prstenec z prostého betÓnu tr. C í2í5 pod
pok|opy a mreŽe, v. do 'ĺ00 mm

Vyrovn' Íámy pod poklopy betÓn B 7,5 (c8/10) ofu. Výk' V. do
10 cm

25,000 m3

15,000 m3

'ĺ5'000 kus

30,000 kus

648,20

99,85

'ĺ5,43

13,86

16 205,00

1 497,75

231,45

415,80

20

20

20

20

4-VoDoRoVNEKoNŠTRUKclEspolu: í8350,00 EUR í8 350'00

40 567117113

57321111141

42 516841111

43 592460800

44 592480000

45 59691 1233

46 596914212

5. KOMUNIKACIE

Podklad z prostého betónu tr. c 16/20 hr' 100 mm

Postrek žvióný spo.|ovacĺ z ceshého asíaltu 0,5-0,7 kg/m2

200,000 m2

250,000 m2

350,000 m2

300,000 kus

250,000 m2

250,000 m2

300,000 m2

14,99

0,36

12,58

0,19

ĺ2'30

1 1,10

8,07

2 998,00

90,00

4 403,00

2775,00

2 421,00

20

57,00 20

3 075,00 20

20

20

20

20

Koberec asf. modilik.stÍednozr. po zhUtnení 50mm

DlaŽba zatráVňovacia 8cm

DlaŽba zámková 60mm Šedá

Kladenie ámkovej dlažby hr. 60 mm, sk.

Kladenie dlažby poz. komunikáciĺ z vegetačných dlaždĺc hr
80 mm

5 _ KOMUNlMclE spolu: í5 8ĺ9,oo EUR í2 687'00 3 I 32,00

47 891522121

48 899211112

49 552421200

50 89923111'ĺ

51 8993041 ĺ 1

8 - RÚRovÉ vEDENlA

MontaŽ kanalizačných vpustĺ

Osadenie liatjnových mreží s rámom, hmotnosťiednoĺivo nad
50 do ĺ00 kg

Mreža kanálová bez rámu 300x300

Výšková úprava vsfupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením
mreže

osadenie poklopov ŽelezobetÓnových s rámom

20,000 kus

25,000 kÚs

25,000 kus

35,000 kus

18,000 kus

7 208,83 EUR

1 78,1 0

17,61

ĺ5'íí

71,33

ĺ8'46

3 562,00

440,25

2 496,55

377,75

20

20

20

20

20

8 _ RÚRoVE VEDEN|A spotu:

332,28

6 831,08 377,75

52

53

91'ĺ13111ĺ

914001112

54 915491212

55 9'1653ĺ1ĺ1

56 592173240

57 916991115

58 919735ĺ11

59 919735ĺ12

60 919735122

61 919735123

62 979082ĺí1

9 _ osTATNÉ KoNŠrnuxcle l pnÁce

Osadenie a montáž cest. oceÍ. zábÍadlia s ocer' sdpikmi, s
jedným madlom

osadenie zvislých cestných dopravných značiek v rámoch na
ocelové konštÍukcie

MontáŽ stĺpika ZDz. C 12'15 hĺ.50_100 mm

osadenie záhon. obÍubnika betÓn. do lÔŽka z betÓnu

0brubnĺk cestný F5

lvlonoli| pĺiekop. Žŕaby, rigoly, kÍajnĺky, obrubnĺky

Rezanie stávajúceho Živičného kryfu alebo podkladu hr. do 50
mm

29,000 m

42,000 kus

42,000 m

'ĺ70'000 m

170,000 kus

62,000 m

380,000 m

100,000 m

200,000 m

120,000 m

19,50 565,50

34,84 1 463,28

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

7,33

4,52

4,80

42,22

4, t3

307,86

768,40

2617,64

1 569,40

8ĺ6'00

Rezanie stávajúceho živičneho kryfu alebo podkladu hr. 50_
100 mm

Re_zanie stávajúceho betÓnového kryfu alebo podkladu hr. 50-
í00 mm

Rezanie slávajúceho betónového kryfu alebo podkladu hÍ
100-150 mm

6,63 663,00

ĺ4'03 2 806,00

ĺ7'96 2 í55'20

Strana 2

I

rbčivo: oDls B10

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmÔt do í0 m 189,000 t 12,30 2 324,70



a

Stavba : "Oprava a údržba
Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

spevnených plÔch z betonovej a veg.dlaŽby, ls, a zDz na MK v meste...

63 979131410

64 2863K8102

65 998223011

66 998223094

67 998225111

Buch Július - stavebné práce, ŠAĽA

21,44 4 052,16
Poplatok za uĺož.a zneŠk.stav.sute na urč.sklád. _z

demol.vozoviek "0'-ost.odpad

Poklop mriežkovaný a liatinový rám

PIesun hmÔt pÍe pozemné komunikácĺe, kryt dláždený

PÍĺplatok za zväčšený presun do 5000 m pre kÍyt pozemnei
komunikácie dláždený

Presun hmÔt pre pozemné komunikácie a plochy letĺsk, kryt
Živičný

ĺ89'000 t

ĺ8'000 kus

409'89í t

409'89'ĺ t

409,891 r

121,90

9,40

1,76

3 852,98

721,41

2194,20 20

DPH

20

20

20

203,83 1 569,88

9_oSTATNEKoNŠTRUKC|EAPRÁCEspolu: 28447,61 EUR 25 437,41

Por.

čĺslo
Kód položky Popis poloŽky, stavebného dĺelu, remesla

wkazvýmeÍ

MnoŽstvo

Výmera

Memá

jednot...

JednotroVá Náklady spg|u-..-_-
KonŠtrukcie

I 2. 3. 4. 5. 6. 7
8.

3 0í0'20

PRÁCEADoDÁVKYHSVspolu: 84369'34 EUR 77 849,39 6 5'ĺ9'95

za rozpočet ce|kom : 89 490'38 EUR 77 819,39 'tĺ 610'99

naŕivo; QDIS B10 Staru 3


