
ZMLUVA 0 DIELO
(ďalej len „Zmluva")

uzavreĺá podľa §  536 a nasl. zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej ako  „Obchodný zákonník") a §  3 ods.  3 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej ako

„ Zákon o verejnom obstarávanĺ" )
medzi:

Objednávatel':

Názov:
Sĺdlo:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.  č.:

(ďalej len „Objednávateľ`)

a

Zhotovitel':

Obchodné meno:
Sĺdlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČo:
DIČ:
IČ DPH:

Gymnázium, UI.17. novembra 1180, Topol'čany
Ul.17.  novembra  1180/16, 955  01Topoľčany

PaedDr. Martinou Mazáňovou, PhD. , riaditeľkou školy
Štátna pokladnica
SK33  8180 0000 0070 00312268
00160 440
2021291415
+421911195 626, 038/5324747

ITEEX, s.r.o.
Stummerova 1672, 955 01  Topol'čany
lng. Ivana Poluchová, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK05 0900 0000 0050 2916 6576
46 554 360
2023472770
SK2023472770

Reg. č. Živ. r/zápis Obch. r..:  Obchodný register Okresného súdu Nitra
Odd.  „.., vl.  č.:                                  31037AV

Tel.:                                                          0917456114
email:                                              iteex.to@gmail.com

(ďalej len „Zhotovitel'")

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany")

Čl.I
Preambula

1.1     0bjednávateľ  je   verejným   obstarávateľom,   ktorý   má  záujem     na     odbomom   akvalitnom
zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. 11 tejto Zmluvy.
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1.2     0bjednávateľ   na   obstaranie   predmetu  tejto   Zmluvy  použil   postup   verejného   obstarávania
uvedený  v ustanovem'  §117  Zákona  o verejnom  obstarávaní.  Opis  predmetu  zákazky  tvon'  vo
fotokópii Prĺlohu č.  1  tejto Zmluvy.

1.3     Zhotoviteľ   má   záujem   vykonať   pre   Objednávateľa   dielo   uvedené   včl.11   tejto   Zmluvy.
Zhotoviteľ prehlasuje, Že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odbome
kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických
noriem.

Č].H
Predmet Zmluvy

2.1      Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočĺvajúce v
uskutočnem'  stavebných prác  a dodávok  súvisiacich  s realizáciou  stavby:  „Stavebné  úpravy v
priestoroch Gymnázia v Topol'čanoch - oprava sociálnych zariadení", ktoré sú financované
zrozpočtu    Objednávateľa    ako    verejného    obstarávateľa    (ďalej    ako    „Dielo")    azáväzok
Objednávatel'a  zaplatit'  Zhotovitel'ovi  dohodnutú  cenu  za  riadne  a včasné  vykonanie  Diela
v súlade s touto Zmluvou.

2.2     Dielo  pozostáva zo  stavebných prác podľa Zhotoviteľom   naceneného  výkazu výmer v súlade
s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvon' Pn'lohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.3      Súčasťou  vykonania  Diela  sú  tiež  všetky  revízie,  skúšky,  merania,  ktoré je  potrebné  vykonať

pred protokolámym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania,
ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.

2.4     Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp.  celé Dielo  sa bude
realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovatel'skej
pôsobnosti,  v správe  ktorého  sa  nachádza  majetok,  na  ktorom  sa  bude  realizovať  Dielo  na
základe   tejto   Zmluvy.   Dôvod,   rozsah   a  predpokladanú   alebo   skutočnú   dobu   obmedzenia
plynulosti prevádzky je Zhotovitel' povinný vždy prerokovať s Objednávatel'om vopred.

2.5     Zhotoviteľ  zrealizuje  všetky  stavebné  práce  v  súlade   s  podmienkami  vydanými  pn'slušným
stavebným úradom, podľa platných STN,  STN EN a technických a technologických predpisov,
zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú  podrobnosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  s  technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
zariaderia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

2.6     Materiály,   stavebné   diely   a   výrobky   zabezpečené   Zhotoviteľom   musia   byť   dokladované
certifikátmi zhody podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých   zákonov   v znem'   neskorších   predpisov.    Materiály,    stavebné   diely   a   výrobky
zabezpečené  Zhotoviteľom,  ktoré  certifikáty  zhody  nebudú  mať,   resp.   nebudú  zodpovedat'
zmluvným  a požadovaným  skúškam,  musĺ  Zhotoviteľ  na vlastné  náklady  odstránit' a nahradit'
certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. IH
Miesto a termín vykonania Diela

3.1     Miestom vykonania Dielaje: Gymnázium, U].17.novembra ll80, Topo]'čany

3.2     Zhotovitel'  sa zaväzuje  vykonat'  Dielo  v termíne  do  31.12.2022  odo  dňa prevzatia  staveriska
podľa  čl.  IV  ods.  4.2  Zmluvy, v  súlade  s  prĺslušnými  platnými  STN,  STN  EN,  technickými  a
technologickými predpismi (ďalej  ako „Termín plnenia"), pričom jednotlivé stavebné práce sa
zaväzuje  vykonat'  v termínoch  podľa  hamonogramu  prác,  ktorý  v origináli  tvori  Pn'lohu  č.  3
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tejto  Zmluvy  (ďalej  len  „Harmonogram  prác").  Za  správnosť a úplnosť hamonogramu prác
zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.

3.3     Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:

a)          prevziať  od  Objednávateľa  stavenisko  v termíne  do  10  pracovných  dní  odo  dňa
nadobudnutia  účinnosti tejto Zmluvy, a to podľa čl. IV bod 4.1  a 4.2

b)          začať  vykonávať  Dielo  najneskôr  v termíne  do  7  pracovných  dní  od  prevzatia
staveniska,

c)       uvoľniť   stavenisko   vrátane   odpratania   vzniknutého   odpadu   ku   dňu   Preberacieho
konania Diela Objednávateľovi podľa čl. Vl tejto Zmluvy.

3.4     Zhotovitel' nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods.  3.3  písm.  b)
tejto   Zmluvy.   V   prípade   porušenia   tohto   ustanovenia  je   Objednávatel'   oprávnený   uložit'
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. Xl ods.  11.5 tejto Zmluvy.

3.5     Zmluvné  strany  sa výslovne  dohodli  a zhotoviteľ  berie na vedomie,  Že  Termín plnenia Diela,
ako aj  temíny obsiahnuté v Harmonograme prác  a v ods.  3.3  tejto Zmluvy,  sú pre Zhotoviteľa
a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné temĺny pre vykonanie
Diela,  t. j.  Zhotoviteľ stanovené  termíny nesmie prekročiť  s výnimkou omeškania spôsobeného
tzv.   vyššou  mocou  (neočakávané  prírodné   a iné  javy),   nepredvĺdateľnými   skutočnosťami  a
vydania prĺkazov  a zákazov vládnych alebo  miestnych  správnych orgánov,  ak neboli  vyvolané
okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

3.6     Zhotoviteľ  je   povinný   bez   meškania   ústne,   azároveň   najneskôr   do   24   hodĺn   pĺsomne,
oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu
Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne
to vyznačí v stavebnom dennĺku.

3.7     Zmluvné strany sa dohodli, Že Zhotoviteľ nie je v omeškanĺ s plnením tejto Zmluvy po dobu, po
ktorú nemohol  svoju povinnost' plniť z dôvodu ,prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa.
V tomto  prĺpade  má  Zhotoviteľ  právo  na  predlženie  Termínu  plnenia  Diela  o obdobie,  počas
ktorého   existovala  prekážka  na  strane   Objednávateľa    o   obdobie,   ktoré   Zhotoviteľ  z tohto
dôvodu   požaduje    na   riadne    vykonanie    Diela.    Všetky   prekážky   vzniknuté   na       strane
Objednávateľa budú zapĺsané v stavebnom denníku.

3.8     V záujme právnej  istoty Zmluvné strany berú na vedomie, Že predĺženie Termínu plnenia Diela,
a to z akékoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek
zmenu Ceny Diela podľa čl. VIIl tejto Zmluvy.

Čl. IV.
Spôsob vykonania Diela

4.1      Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   nezačat'   so   stavebnými   prácami   pred   odovzdaním   staveniska   a
jednotlivých  úsekov  stavby.  Práce  zaháji  až  po  písomnej  výzve  a  po  odovzdaní  staveniska
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl.111 ods. 3.3. pĺsm. b)  Zmluvy.

4.2     0bjednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe pĺsomného protokolu o
odovzdaní  a  prevzatĺ  staveniska  určĺ  body  možného  napojenia  elektrickej  energie,  pitnej   a
úžitkovej  vody  .  Objednávateľ je  dňom  odovzdania  a prevzatia  staveniska  (  vrátane  meračov
napojenia  energií)  oprávnený  fákturovať  Zhotoviteľovi  odobratú  el.  energiu,  pitnú  a úžitkovú
vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdanĺ a prevzatí staveniska sa považuje za
deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
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4.3     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat' Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:

a)   Výkazom výmer vypracovaným spracovateľom (d'alej aj ako „Výkaz výmer"),

b)   špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl.11 Zmluvy) a v jej prílohách,

c)   opisom predmetu zákazky (Príloha č.  1 tejto Zmluvy),

d)   položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Prílohu č. 2 tejto Zmluvy) a

e)   platnými   právnymi   predpismi   (stavebnými,   technickými,   bezpečnostnými   a   inými)
a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo splňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem,
a aby  Dielo  bolo  vykonané  vo  vysokom  štandarde  stavebno-montážnych  prác  pri  dodržaní
projektových   parametrov   technologických   postupov   a   všeobecne   záväzných   technických
požiadaviek na stavbu.

4.4     Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávat' všetky úkony súvisiace
s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbomej starostlivosti.

4.5     Zhotoviteľ je povinný pri vykonávanĺ Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:

a)   ústnymi  alebo písomnými  pokynmi  Objednávateľa  resp.  nĺm  poverených  osôb,  ktoré  sú
Zhotoviteľovi    udelené    vpriebehu    vykonávania    Diela,    ako    aj    zápismi    adohodami
oprávnených     zástupcov     Zmluvných     strán,     (ďalej      ako     „Oprávnený     zástupca
Objednávatel'a") je určený:

4.6     Zhotoviteľ  musí   rešpektovat'  pokyny  Zástupcu   Objednávateľa,   predložené  rozpočty,   výkaz
výmer  a technologický  postup  prác.  Zhotoviteľ  nevykoná  zmeny  Žiadnych  prác  bez  súhlasu
Zástupcu Objednávateľa.  Za zmenu prác  sa nepovažujú práce,  ktorých množstvo  sa nezhoduje
s množstvom uvedeným v popise prác.

4.7     Zhotovitel'  sa zaväzuje  vykonat' Dielo  vo  vlastnom mene  a na vlastnú zodpovednost',  na svoje
náklady   a na  vlastné   nebezpečenstvo.   Zhotoviteľ  vyhlasuje,   Že   má   oprávnenie   vykonávat'
stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl.11 tejto Zmluvy.

4.8     Zhotoviteľ   je    povinný    na   vyzvanie    kedykoľvek    informovať    Objednávateľa   opriebehu
vykonávaných   prác.   Zhotoviteľ  je   zároveň   povinný   informovať   Objednávateľa   o všetkých
okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu
po tom, čo sa o nich dozvedel.

4.9     Zhotoviteľ  je   povinný   vykonať   Dielo   osobne,   resp.   prostredníctvom   skúsených,   odbome
spôsobilých osôb, ktoré  sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré  sú v obdobnom zmluvnom či
inom  vzťahu  so  Zhotovitel'om  a ktoré  sú  personálne,  technicky,  resp.  organizačne  zdatné  na
plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom,  pričom však v plnom rozsahu
Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.

4.10   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  bezpečnost'  a ochranu  zdravia  vlastných  pracovnĺkov,  protipožiarne
opatrenia aopatrenia   proti    škodám,    ktoré    by    mohli    vzniknúť   na   majetku    Zhotovitel'a
a Objednávateľa.  Zhotoviteľ  zodpovedá za  škody,  ktoré  spôsobia jeho  pracovníci  (zamestnanci
aosoby,   ktoré   sú   vobdobnom   zmluvnom   či   inom   vzťahu   so   Zhotoviteľom)   na  majetku
Objednávateľa.

4.11   Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom
činnosti  zhotovitel'a,  je  povinný  zhotoviteľ  uvádzat'  v  položkovom  rozpočte   ako  vedľajšie
rozpočtové náklady.
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4.12   Zhotoviteľ  je  povinný  počas   vykonávania  Diela  zabezpečovat'  kontrolné   skúšky  použitých
materiálov,  ako  aj  stavebných  častí  Diela,  podľa  STN  a  STN  EN.  Materiály  a  stavebné  časti,
ktoré nevyhoveli kvalitatĺvnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

4.13   Zhotoviteľ  sa zaväzuje  pri  vykonávania  Diela použit'  dostatok  pracovných  síl  a mechanizmov
tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termĺnov a kvalitatĺvnych podmienok
podľa tejto Zmluvy

4.14   Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizácie Diela ( fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej
Íáktúry v súlade s čl. IX ods. 9.5 Zmluvy.

4.15   Zhotoviteľ  sa ďalej  zaväzuje,  Že  pri  vykonávaní  Diela  sa bude  usilovať  o maximálne  zníženie
prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.

4.16   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.

4.17   Zhotoviteľ je povinný používat' všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu
inžinierskych  sietĺ,  ciest  a  mostov  umožňujúcich  spojenie  so  staveniskom  alebo  vedúcim  k
stavenisku   dopravou   Zhotoviteľa   alebo   ktorýmkoľvek   z   jeho   zmluvne   poverených   osôb.
Zhotoviteľ  musí   vyhľadávat'  také  trasy,   vybrať  a  používať  také  vozidlá  a  mechanizmy   a
obmedziť  a  rozložiť  náklad  tak,  aby  každá  doprava  na  stavenisko  a  zo  staveniska,  ktorou
dochádza  k  presunu  materiálov,  strojného  zariadenia  Zhotoviteľa,  bola  vykonávaná  tak,  aby
nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady
a  poškodenia je  Zhotoviteľ  povinný  bez  meškania  odstrániť  na  vlastné  náklady  uvedením  do
pôvodného stavu.

4.18  0právnený  zástupca Objednávateľa  sú  oprávnení  dať pracovníkom  Zhotoviteľa príkaz prerušiť
prácu,  ak  stavbyvedúci  nie  je  dosiahnutel'ný  a ak  je  ohrozená  bezpečnost'  uskutočňovaného
Diela, Život alebo  zdravie pracujúcich na Diele,  Dielo nie je realizované v požadovanej  kvalite
alebo  hrozia  iné  vážne  škoqy.  Ak  prerušenie  realizácie  diela  z dôvodu  nedodržiavania  BOZP
bude  mať  za  následok  predlženie  termĺnu  plnenia  diela,  tak  si  bude  Objednávateľ  uplatňovať
zmluvnú pokutu v zmysle článku XI.

4.19   Zhotoviteľ  bude  informovať  Objednávateľa  o priebehu  prác  na  pravidelných  poradách,  ktoré
bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, min. raz za mesiac. Presný temĺn porady dohodnú
Zmluvné strany vopred.

4.20   0bjednávateľ  vyžaduje,  aby  Zhotoviteľ  najneskôr posledný  pracovný  deň  predchádzajúci  dňu
odovzdania a prevzatia staveniska predložil Objednávateľovi kópiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie  vykonávania  Diela,    pre  prípad jeho  zodpovednosti  za  škodu  v  minimálnej  hodnote
Ceny Diela.

Čl.v
Stavebný dennĺk

5.1      Zhotoviteľ    sa    zaväzuje    odo    dňa   prevzatia   staveniska   viesť    stavebný    denník   vsúlade
s ustanovením  §  46d)  zákona  č.   50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku
(stavebný   zákon)   v znení   neskorších   predpisov.   Povinnosť   viesť   stavebný   denník   končĺ
odovzdaním  Diela.  V priebehu  pracovného  času  musí  byť  stavebný  dennĺk  na  stavbe  trvalo
prĺstupný.  Stavebný dennĺk vedie stavbyvedúci.

5.2     Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä:

a) údaje o odchýlkach od Výkazu výmer a Harmonogramu prác,
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b) časový postup prác,

c) prípadné prerušenie  stavebných prác  z dôvodu,  že  Zhotoviteľ nemôže  pokračovať v prácach
pre  okolnosti,  ktoré  sú  na jeho  strane,  v takom prípade  Zhotoviteľ  zdokumentuje  v stavebnom
denníku stav rozpracovanosti Diela,

d) údaje o počasí (teplota, relatĺvna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),

e) záznamy autorského dozoru, odbomého autorského dohľadu,

f) záznamy oprávneného zástupcu Objednávateľa,

g) zápisy o vykonaných skúškach,

h) požiadavky oprávneného zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených vád,

i) škody na stavbe

j) prĺpadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho.

5.3     Zápisy  vstavebnom  dennĺku  sa  nepovažujú  za  zmenu  Zmluvy,  ale  slúžia  ako  podklad  pre
prĺpadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Č1. VI
0dovzdanie a prevzatie Diela

6.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávatel'a na  prevzatie Diela  najmenej  10 kalendárnych
dní   vopred pred termínom odovzdania a prevzatia diela (d'alej  len „  Preberacie konanie
Diela"). 0 odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdanĺ a prevzatí diela, ktorý bude
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej  len "Protokol"). Jeho kópiu,
vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.

6.2     Zhotoviteľ je povinný  najneskôr 5  pracovných  dní pred plánovaným termínom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach:

a)   projekt  skutočného  vyhotovenia  stavby  v čistopise,  v príp.  Že  došlo  k zmenám  oproti
pôvodnémnu projektu,

b)   stavebný denník,
c)  finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
d)   zápisnice,    certifikáty    a osvedčenia    o skúškach    použitých    výrobkov,    materiálov,

uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch,
e)   doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
f)  dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
g)   doklad o fukčných skúškach v zmysle platných noriem.

6.3      Náklady spojené so zabezpečenĺm vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ.

6.4     Ak   Zhotoviteľ   nepredloží   požadovanú   dokumentáciu   v stanovenej   lehote,  je   Objednávateľ
oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie   Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné
náklady.

6.5     Dielo   môže   byť   Zhotoviteľom   odovzdané   aobjednávateľom   prevzaté   aj    vprĺpade,    Že
v Protokole  budú  uvedené  vady,  ktoré  samy  o sebe  ani  v spojení  s inými  nebránia  plynulej
a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovenĺm záväzného termĺnu ich odstránenia.

6.6     Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl.  11 tejto Zmluvy riadnym vykonanĺm a odovzdaním
Diela  v dohodnutej  kvalite  a  v  dohodnutom  Termíne  plnenia  za  zmluvne  dohodnutú  cenu  na
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základe Protokolu, ktorého pn'lohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uŽívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.6.2 Zmluvy.

6.7     Za   riadne   vykonané   Dielo   sa   považuje   Dielo   po   jeho   kompletnom   vyhotovení   podľa
dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. 11 Zmluvy a po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

ČI. VII
Možnost' odmietnut' prevziat' Dielo

7.1      0bjednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania   STN, STN
EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizáciĺ Diela.

7.2     0bjednávateľ   má   právo   Dielo   neprevziať   najmä   vpn'pade,   ak   vady   Diela   budú   takého
charakteru,     že  užívanie  Diela  alebo  akejkoľvek  jeho  prislušnej   časti,  ktorá  je  predmetom
preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

7.3     Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovem' sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré sú učené všeobecne záväznými technickými normami a pn'slušnými
právnymi predpismi.

Čl. vlll
Cena Diela

8.1      Cena za vykonanie  Diela v rozsahu podľa čl.11  tejto  Zmluvy je  stanovená na základe  cenovej
ponuky Zhotoviteľa predloženej  vo  verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných  strán v zmysle
zákona  č.18/1996   Z.   z.   o cenách  vznenĺ   neskorších  predpisov   a  vyhláškou   Ministerstva
financiĺ SR č.  87/1996 Z. z.

8.2     Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa tejto zmluvyje učená na základe
rozpočtu  Zhotoviteľa  s   výkazom  výmer  na  jednotlivé  položky,   pričom  každá  rozpočtová
položka  sa  uvádza  s presnosťou  na  dve  desatinné  miesta  (ďalej  ako  „Rozpočet").  Rozpočet
Diela tvon' Pn'lohu č. 2 tejto Zmluvy.

8.3      Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl.  11 tejto Zmluvy je  Rozpočtom Zhotoviteľa
stanovená nasledovne :

Cenabez DPH :   33.247,92,-EUR

DPH 20% :  6.649,58,-EUR

Celková         cena         Diela         spolu         s DPH                    39.897ŕ0,-         EUR         (slovom:
Tridsat'deväťtisícosemstodeväťdesiatsedem eu a päťde;iat centov) (ďalej ako „Cena diela").

8.4     Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Dielaje dohodnutá ako konečná  a maximálna cena
za  vykonanie  Diela  okrem  ods.  8.12  tejto  Zmluvy,  v ktorej  sú  uŽ  obsiahnuté  všetky náklady
Zhotoviteľa  nevyhnutné  k riadnemu  a včasnému  vykonaniu  Diela  podľa  tejto  Zmluvy  ajej
pn'loh, aje platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

8.5      S ohľadom  na  ods.  8.4  tejto  Zmluvy  Zhotoviteľ  prehlasuje,  Že  vkonečnej  Cene  Diela  sú  uŽ
zahmuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných
na vykonanie  Diela,  počas  celej  doby  vykonávania Diela,  vrátane  DPH,  cla,  poistenia a iných
poplatkov,   vyhotovenia  dokumentácie  podľa  ods.   6.2   tejto   Zmluvy,   poplatkov  za  odbomé
skúšky, merania a certifikáty,  ako aj  systémovej  záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž,
nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveriska, za zameranie podzemných
sietí,    dovoz   materiálov,    strojov   azariadenĺ    staveniska,    dopravné    náklady,    náklady    na
zabezpečenie  dopravnej  situácie,  bezpečnostné  opatrenia,  náklady  vzriknuté  Zhotoviteľovi  pri
vzniku škody a pri odvracanĺ hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri
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realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným
skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Za správnost'
kalkulácie  zodpovedá  Zhotoviteľ.   Z uvedeného  dôvodu  Zhotoviteľ  nemá  titulom  vykonania
Diela  okrem  Ceny  Diela  nárok  na  akúkol'vek  inú  odmenu  alebo  iné  peňažné  či  nepeňažné
plnenie od Objednávateľa.

8.6     Zhotoviteľ  prehlasuje,  Že je  na  základe  Rozpočtu  (ktorý  tvorí  prĺlohu  tejto  Zmluvy)  schopný
zrealizovať  Dielo  v plnom  rozsahu  uvedenom  v čl.11  tejto  Zmluvy,  v Temíne  plnenia  a v
požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

8.7     Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny Diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác alebo
opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania rozpočtu pri
tvorbe jeho ponuky.

8.8     Položkový rozpočet prác spracovaný zhotovitel'om slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác
a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.

8.9     Položky    stavebných    prác    adodávok,    vktorých   nie    sú    uvedené   jednotkové    ceny,    sa
Objednávatel'om  pri  zhotovovanĺ  Diela  neuhradia  a budú  sa  považovat'  za  zahmuté  v iných
cenách.

8.10   Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké
pre celé Dielo.

8.11   Zhotoviteľ  sa zaväzuje,  Že nezrealizované práce  a dodávky odsúhlasené  Objednávateľom,  budú
z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej  sú zahmuté do Rozpočtu.

8.12   Zmluvné  strany  sa dohodli,  Že zmena Ceny  Diela je  možná iba v prípade,  ak z dôvodu zmeny
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.

8.13   Za  naviac  práce  s  právom  Zhotoviteľa  na  ich  zaplatenie  sa  nebudú  považovať  také  práce  a
výkony,   ktoré   Zhotoviteľ   pri   spracovaní   svojej   ponuky   mal   z   pohľadu   svojej   odbornosti
zakalkulovat'  do  Ceny  Diela  v  rozsahu  celého  Diela.  Takéto  práce  a  výkony  je  Zhotovitel'
povinný vykonávat' ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.

8.14   Za  práce   naviac   sa  nepovažujú  práce,   ktoré   Zhotoviteľ   opomenul   zahmúť   do   kalkulácie
Zhotoviteľa  alebo  neboli  uvedené  v  Rozpočte  a Zhotoviteľ  na  ne  neupozomil  pred  podpisom
tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Dielom bezprostredne súvisia , alebo práce uložené správnymi
orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.
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Č]. IX
P]atobné podmienky

9.1        Cena Diela bude zo strany objednávateľa uhradená na základe:

a)    daňových    dokladov    -    jednotlivých    faktúr,     ktoré    Zhotoviteľ    vystaví    a    odošle
Objednávateľovi   priebežne  počas   realizácie   diela  apo   skončení   realizácie   diela  v zmysle
odseku 9.5 a 9.6, alebo

b) daňového dokladu - fáktúry, ktorú zhotoviteľ vystavĺ a odošle objednávateľovi po skončenĺ
realizácie stavby v zmysle odseku 9.5 a 9.6

9.2        Faktúru  Zhotoviteľ  doručí  v  dvoch  vyhotoveniach  na  adresu  Objednávateľa,  inak  sa  fáktúra
nepovažuje za doručenú.

9.3        Faktúra  musí  obsahovať  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  §  74  ods.   1  zákona  NR  SR  č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.

9.4       Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň
úhrady  považuje   deň   odoslania  príslušnej   finančnej   sumy   z  účtu   Objednávateľa  na  účet
Zhotoviteľa.

9.5        Zhotoviteľ vystavĺ faktúru až po odsúhlasenĺ zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác.
Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu
so  zisťovacím  protokolom  o  vykonaných  prácach,  príslušná  fotodokumentácia  na  CD  nosiči
podľa čl.  IV  ods.  4.14  tejto  Zmluvy.  Zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných prác  a dodávok
podl'a Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Oprávnený zástupca Objednávateľa do  3  pracovných dní
od jeho  overiteľného  domčenia.  V prípade,  ak  so  zisťovacím protokolom a/alebo  so  súpisom
vykonaných prác Oprávnený zástupca Objednávateľa, resp.  Objednávateľ nesúhlasí, vráti ho v
rovnakej  lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok.
Opravený  zisťovací  protokol   a  súpis  vykonaných  prác,   ak  bol   prepracovaný  v   súlade   s
požiadavkami  Oprávneného  zástupcu  Objednávateľa  a  Objednávateľa,  Oprávnený  zástupca
Objednávateľa  odsúhlasĺ  v  rovnakej  lehote  ako  pôvodný.  Súpis  vykonaných  prác  musí  byť
zostavený  prehľadne,  dodržiavať  poradie  a  označenie položiek  v  súlade  s  prĺlohou  č.  1  tejto
Zmluvy.

9.6        Povinnou prílohou poslednej fáktúry vystavenej podľa odseku 9.1 pĺsm. a) a fáktúry vystavenej
podľa ods. 9.1  písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli

9.7        Zmluvné  strany  sa zaväzujú,  že počas  realizácie  Diela nezmenia svoj  bežný  účet,  uvedený v
záhlavĺ tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovat' výdavky na vykonanie Diela.

9.8     0bjednávateľ   vykoná  pred   prevodom   finančných  prostriedkov   vecnú   a  formálnu  kontrolu
fáktúry.  V pn'pade, Že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a
náležitosti   deklarované   v   tejto   Zmluve,   Objednávateľ   vráti   faktúni   Zhotoviteľovi   na  jej
doplnenie.  V takom prípade  sa preruší plynutie  lehoty  splatnosti  a nová lehota splatnosti  začne
plynúť doručenĺm riadnej  faktúry Objednávateľovi.

9.9     Ak  sú  v  Protokole  z preberacieho  konania  Diela  vytýkané  vady  Diela,  ktoré  síce  nebránia
plynulej   a  bezpečnej   prevádzke   Diela,   avšak  Zhotoviteľ   sa  zaviazal   na  ich   odstránenie   v
záväznom  termĺne  uvedenom  v  Protokole,  Zmluvné  strany  sa  dohodli  a  Zhotoviteľ  výslovne
súhlasí   s   tým,   Že   Objednávateľ   postupne   na   základe   fáktúr/y   Zhotoviteľa   uhradĺ   95%   z
fákturovanej  sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po
preukázaní  splnenia  kvalitatívnych  parametrov  Diela  a  odstránení  všetkých  vád  a  nedorobkov
uvedených   v    Protokole    zpreberacieho    konania   Diela   a   po    potvrdení    ich    odstránenia
Objednávateľom.
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Č1.X
Zodpovednost' za vady a záruka

10.1   Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znenĺ.

10.2   Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Že pri odovzdaní
a  počas  celej  záručnej  doby  bude  mať  Dielo  všetky  vlastnosti  uvedené  v tejto  Zmluve  a vjej
prĺlohách.

10.3   Zhotoviteľ  zodpovedá za vady,  ktoré  má Dielo  v čase jeho  odovzdania  Objednávateľovi.  Vady
Diela zrejmé už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknút'. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

10.4   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitĺm vecí a podkladov prevzatých od
Objednávateľa, ak zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnost' alebo upozomil na ne písomne Objednávatel'a a ten na ich použití trval.

10.5   Záručná doba za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia
Diela na základe Protokolu podľa čl. Vl tejto Zmluvy.

10.6   Zmluvné strany sa dohodli, že v prĺpade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej  doby, má
Objednávateľ   právo   požadovať   od   Zhotoviteľa   niektorý   znárokov   podľa   §   436   anasl.
Obchodného    zákonníka,    najmä   je    oprávnený    požadovať   bezodplatné    odstránenie    vady
a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.

10.7   Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prĺpadné vady  alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu,
najneskôr do  7  kalendárnych  dní  od  prevzatia písomného  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie
Objednávateľa    resp.  vykonaného  záznamu  v Protokole  z  Preberacieho  konania  Diela.  Ak  si
odstránenie  vady  vyžaduje  dlhšie  časové  rozpätie,  Zhotoviteľ  je  povinný  písomne  oznámiť
Objednávateľovi   termĺn   odstránenia  vady   so   zdôvodnenĺm.   V prípade,   ak  Zhotoviteľ  vady
neodstráni  v uvedenej  lehote,  má  Objednávateľ  právo  vady  odstrániť  na  náklady  Zhotoviteľa
treťou osobou.

10.8   Záručná  doba  neplynie  v čase,  kedy  Objednávateľ  nemohol  Dielo  užívať  pre  vady,  za  ktoré
zodpovedá Zhotoviteľ.

10.9   Ak  Zhotoviteľ  neodpovie  písomne  Objednávateľovi  na  doručenú  reklamáciu  vady  Diela  do  7
kalendárnych  dnĺ  alebo  vadu neodstráni  v  lehote  uvedenej  v ods.  10.7  tohto  článku  Zmluvy,
považuje  sa takéto  konanie za súhlas  Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto  reklamovanej  vady.  V
tomto  prípade,  má  Objednávateľ  právo  odstrániť  vady  a  nedorobky  na  náklady  Zhotoviteľa
prostredníctvom tretej osoby.

ČI. XI
Zm]uvné pokuty a sankcie

11.1    V prĺpade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od
Zhotovieľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.

11.2    V prĺpade  omeškania  s prevzatím  alebo  vypratanĺm  staveniska  Zhotovitel'om  si  Objednávateľ
môže  voči  Zhotoviteľovi  uplatniť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  150,-  Eur  za  každý  začatý  deň
omeškania.

11.3    V prípade  porušenia  záväzku  Zhotoviteľa  zhotoviť  Dielo  (alebo jeho  časť)  v Termĺne  plnenia
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Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovat' od Zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej  pokuty  vo  výške  200,-Eur  za  každý  začatý  deň  omeškania,  ato  až  do  úplného
dokončenia Diela, resp. jeho časti.

11.4   V prípade  porušenia  záväzku  Zhotoviteľa  odstrániť  vady  a nedorobky  zistené  v preberacom
konanĺ  Diela  alebo  záručné  vady  Diela  v  stanovených  temĺnoch,  má  Objednávateľ  právo
požadovať  od  Zhotoviteľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  150,-  Eur  za  každú  vadu
a/alebo  nedorobok  (uplatnenú  v rámci  reklamácie)  a za  každý  začatý  deň  omeškania  oproti
dohodnutému termĺnu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.

11.5    V prĺpade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl.111 ods. 3.4 tejto Zmluvy, má
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10°/o z Ceny
Diela.

11.6    Vprípade,   ak   si   Zhotoviteľ   nesplnĺ   svoju  povinnosť   vzmysle   čl.111   ods.   3.6   Zmluvy   a
bezodkladne   neinformuje   Objednávateľa   o dôvodoch   prerušenia   alebo   pozastavenia   prác
a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho  charakteru,  resp.  Zhotoviteľ
mohol   svojou  činnosťou  predchádzať  vzniku  týchto  dôvodov,   má  Objednávateľ  nárok  na
zmluvnú pokutu vo výške 7% z Ceny Diela.

11.7    V prĺpade,   ak   Zhotoviteľ   nedodržuje   technologické   postupy   a neplní   kvalitatívno-technické

parametre  a podmienky  zhotovenia  diela,  ktoré  boli  stanovené  Zmluvou,  intemými  predpismi
Objednávateľa    s ktorými    bol    Zhotoviteľ    oboznámený,    platnými    technickými    normami
a všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  má  Objednávateľ  právo  na  zaplatenie  zmluvnej
pokuty vo výške 200,-Eur za každé porušenie svojej povinnosti.

11.8    V prípade,  ak  Zhotoviteľ  nezabezpečil  odpady  pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo  iným
nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.16 a čl. Vl ods. 6.2 písm. e) Zmluvy), zaplatĺ Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý jednotlivý prĺpad porušenia. Zaplatenĺm zmluvnej
pokuty   sa   Zhotoviteľ   nezbaví   povinnosti   nahradiť   Objednávateľovi   prípadnú   škodu,   ktorá
Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

11.9    V prĺpade  nesplnenia  niektorej  z povinností  Zhotoviteľa  podl'a  čl.  XIl  ods.12.5  Zmluvy,  je
Zhotoviteľ povinný  zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu  vo  výške  1.000,-  Eur za každé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10 Zmluvné  pokuty  podľa tohto  článku  Zmluvy  sa  Zhotoviteľ  zaväzuje  zaplatit'  Objednávateľovi
v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa jej písomného uplatnenia Objednávateľom.

11.11  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  výška  dohodnutých  zmluvných  pokút,  najmä  zmluvná  pokuta
uvedená  v  ods.11.3  tohto  článku  Zmluvy je  primeraná,  je  v súlade  so  zásadami  poctivého
obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinnostĺ.

11.12 0bjednávateľ  zaplatĺ  Zhotoviteľovi  úrok  z  omeškania v zmysle  všeobecne  záväzného  platného

právneho predpisu z dlžnej  sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý
deň omeškania.

11.13 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej
strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  porušenie  svojich  povinností  vyplývajúcich  mu  z tejto  Zmluvy  aje

povinný  nahradiť  Objednávateľovi  škodu  tým  spôsobenú,  okrem  prípadu,  ak  bolo  porušenie
povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

1 l.15Zhotoviteľ  zodpovedá  aj  za  prĺpadné  škody  a uplatnené  sankcie  orgánov  a organizáci,  ktoré

počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobĺ.
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Čl. xll
Odstúpenie od Zmluvy

12.1      0bjednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

a)     ak   Zhotoviteľ   pred   začatĺm   vykonávania   Diela   nepreukáže   Objednávateľovi,   Že   má
uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu   v súlade s čl.  IV ods. 4.20
tejto Zmluvy,
b)  ak  Zhotoviteľ  v  rozpore  s  ustanoveniami  Zmluvy  nezačal  alebo  zastavil  vykonávanie

Diela,  alebo  inak  prejavil  svoj  úmysel  nepokračovať  v  plnení  Zmluvy,  a to  napriek
predchádzajúcej  písomnej  výzve  Objednávateľa na pokračovanie  vo  vykonávaní Diela
najneskôr v lehote 7 kalendárnych dnĺ po doručenĺ písomnej výzvy zhotovitel'ovi

c)  ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy,
napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,

d)  začatie  vykonávania  Diela  pred  odovzdaním  staveniska  podľa  čl.   IV  ods.  4.1   tejto
Zmluvy.

12.2      0dstúpenie  od  Zmluvy  sa  musí  uskutočniť pĺsomne  a jeho  účinky  nastávajú jeho  doručením
Zhotoviteľovi  na  adresu  uvedenú  v záhlaví  tejto  Zmluvy.  Odstúpením  od  Zmluvy  zanikajú
všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa
čl. Xl tejto Zmluvy.

12.3      0dstúpenie   od   Zmluvy   má   následky   stanovené   príslušnými   ustanoveniami   Obchodného
zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

12.4     Zmluvné strany sa dohodli, Že aplikácia ustanovenia § 351  ods. 2 0bchodného zákonnĺkaje pri
odstúpení  od  Zmluvy  podľa  tohto  článku  Zmluvy  vylúčená,  t.  j.  Zhotoviteľ  bude  v prĺpade
odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne
a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávatel'om.

12.5      Po odstúpení od zmluvyje zhotoviteľ povinný:

a)   počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej  Objednávateľovi nedokončením
Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;

b)   odovzdat'  Objednávateľovi  všetky  potrebné  podklady  potrebné  na  dokončenie  Diela,  ako  aj
podklady,    ktoré    Zhotoviteľ    získal    v rozsahu    Objednávatel'om    poskytnutej    súčinnosti
apodklady   potrebné   pre   prevádzkovanie   Diela   av súvislosti   s ním,   vrátane   manuálov,
certifikátov, protokolov, revíziĺ a pod.;

c)     vypratanie  staveniska  do  10  kalendárnych  dní  od  vykonania  opatrenĺ  podľa  písm.  a)  tohto
odseku Zmluvy;

d)   informovať  Objednávateľa  o všetkých  skutočnostiach  nevyhnutných  pre   riadne   a  kvalitné
dokončenie Diela.

12.6     V  prĺpade  ukončenia  zmluvného  vzťahu  z  dôvodu  odstúpenia  od  Zmluvy  v  súlade  s  týmto
článkom,  Zhotovitel'  v  plnej  miere  zodpovedá  za  vady  a  nedorobky  a  preberá  záruku  za
vykonanú časť Diela v súlade s čl. X tejto Zmluvy.

Čl. xlll
Ochrana osobných údajov
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13.1      Zmluvné    strany    dodržiavajú   pri    spracúvaní    osobných    údajov    ustanovenia   Nariadenia
Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým  sa zrušuje  smemica 95/46/ES
(všeobecné  nariadenie  o  ochrane údajov,  ďalej  len „Nariadenie")  a zákona č.18/2018  Z.  z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon"). Podľa
tejto  Zmluvy  sa  obe  Zmluvné  strany  považujú  za  prevádzkovateľov  vo  vzťahu  k  osobným
údajom  kontaktných  osôb  a  ďalších  spolupracujúcich  osôb  uvedených  v  tejto  Zmluve  alebo
potrebných na plnenie tejto Zmluvy.

13.2   Zmluvné  strany  spracúvajú  tieto  osobné  údaje  kontaktných  osôb:   meno,  priezvisko,  titul,  e-
mailová  adresa,  telefónne  číslo,  firemná  adresa,  pracovná  pozícia/fúnkcia,  podpis;  Zmluvné
strany prehlasujú, Že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá
osoba bola informovaná o  poskytnutĺ osobných údajov druhej  Zmluvnej  strane.  Vyhlásenie  o
spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.

13.3   Na základe žiadosti Zmluvnej  strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať
poskytnutie  informácií  o  spracúvanĺ  osobných  údajov  vrátane  prenosu  osobných  údajov  v
zmysle vyššie uvedených ustanovenĺ.

ČI. XIV
Spo]očné a záverečné ustanovenia

14.1    Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného  zákonníka,  nakoľko ide o vzt'ah subjektov, ktorý spadá  automaticky pod vzťahy
uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 0bchodného zákomĺka.

14.2    Zmluvu je  možné  meniť  alebo  doplňat' jedine  formou  pĺsomných  a očĺslovaných  dodatkov,
odsúhlasených     ariadne     podpísaných     oboma    Zmluvnými     stranami     aza    podmienok
ustanovených v § 18 ods.  1  a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

14.3   Zmluva je  vyhotovená  v šiestich  exemplároch,  z ktorých  po  podpísaní  obdrží  Objednávateľ
Štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14.4    Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.

14.5   Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  obidvomi  Zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom
nasledujúcim  po   dni   zverejnenia  v   Centrálnom   registri   zmlúv.   Zmluvné   strany   berú  na
vedomie, Že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3  mesiacov od jej uzavretia,
platí, Že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.

14.6    Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.  1 -Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 -Položkový Rozpočet

Príloha č. 3 - Harmonogram prác

14.7    Zmluvné strany sa zaväzujú riešit' prĺpadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou
zmieru   prostrednĺctvom   štatutámych   zástupcov   Zmluvných   strán.   V prípade,   že   sa   spor
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie  sporu
prĺslušný   súd v SR podľa ustanovení zák.  č.160/2015  Z.  z.  Civilný  sporový poriadok v znenĺ
neskorších predpisov.
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14.8    Akúkol'vek  vzájomnú  korešpondenciu   si  budú  Zmluvné   strany  doručovať  písomne,   ato
osobne,  kuriérom  alebo  poštou  na  adresu uvedenú  v záhlavĺ  tejto  Zmluvy.  V prĺpade  zmeny
adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej
strane  povinná  bezodkladne  oznámit';  dovtedy  platí  adresa  uvedená  v záhlaví  tejto  Zmluvy.
Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej  dobe  sa považuje za jej  doručenie,  a to
dňom odopretia alebo na tretĺ deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej  doby, a to aj  v
prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

14.9    Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
sú dostatočne určité a zrozumitel'né, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva
vyjadruje  ich slobodnú a vážnu vôľu,  nebola podpísaná v tiesni  ani  za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Topoľčanoch dňa 5.12.2022

Za zhotoviteľa
lng. Ivana Poluchová

konateľ

V Topol'čanoch dňa 5.12.2022

•..Ž;--.;i;.;ä;óJ;;;i;.``...`.`...

'dDr. Martina Mazáňová, PhD.

riaditeľka školy
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PRÍLOHA Č. 1

Opis predmetu zákazky

Stavebné    úpravy    priestorov    Gymnázia    v    Topoľčanoch-    oprava

sociálnych zariadenĺ Rozsah stavebných prác pozostáva najmä:

PRÁCE A DODÁVKY  HSV
Zvislé a kompletné konštrukcie

-      Zamurovanie otvorusplochou nad l do4m2vmurive
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú

-      Pórobetónový  preklad  nenosný  šĺrky  100 mm,  výšky 250  mm,  dĺžky  1200 mm
-      Priečky  z pórobetónových tváľnic hladkých  s objemovou

hmotnost'ou  do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm
-      Ukotvenie  priečok  k murovaným  konštrukciám   priskrutkovaním

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
-      Vyrovnanie  nerovného  povrchu  bez odsekania  tehál  hr.do  30  mm
-      Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií

-      Oprava      vnútorných       vápenných      omietok      stropov
železobetónových             rovných tvárn icových  a klenieb, opravovaná
plocha nad 30 do 50 % štukových
Hrubá  výplň  rýh  na  stenách  akoukoľvek  maltou,  akejkoľvek
šĺrky  ryhy Začistenie  omietok (s  dodanĺm hmoty) okolo okien,
dverí, podláh, obkladov  atď. Prĺprava vnútorného podkladu
s{ien penetráciou híbkovou na nasiakavé  podklady  Vnútomá
omietka stien cementová  hrubá, hr. 20 mm
Potiahnutie vnútoľných stien sklotextilnou  mriežkou s celoplošným

prilepenĺm Potiahnutie vnútorných stien lepiacou  stierkou
Príprava  vnútorného  podkladu  stien  penetráciou  základnou
Vnútomá omietka stien vápennocementová štuková

Oemná), hr. 3 mm Zhotovenie  jednonásobného
penetračného náteru pre  potery  a stieľky
Penetračný náter na nasiakavé  podklady pod potery,
samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
Cementový poter,  pevnosti v tlaku  25 Mpa, hr.  50 mm
Cementová  samonivelizačná  stierka, pevnosti v tlaku  20 Mpa,  hr.10 mm

Ostatné  konštrukcie  a  práce -   búranie
Lešenie  ľahké pracovné pomocné  s výškou  lešeňovej  podlahy  nad  1,20
do  1,90 m Vyčistenie  budov pri výške  podlaží do 4 m
Búranie  muriva  alebo  vybúranie  otvorov  plochy  nad 4  m2
nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,
cementových na maltu,  -1,90500t
Búranie  násypu  pod  dlažby, plochy nad  4 rn2 -1,60000t
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanĺn,
škvarobetón hr. nad 100 mm, plochy ncld  4 m2 -1,60000t
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Búranie dlažieb, bez podklad.  lôžka z xylolit.,  alebo  keramických  dlaždíchr.
do  1 0 mm,
-0,02000t
Vyvesenie dreveného dverného krĺdla do suti plochy do 2
rn2, -0,02400t Vybúranie  kovových dverových zárubní
plochy  do 2 rn2,  -0,07600t Vybúranie  otvorov v murive
tehl.  plochy do  1  rn2 hr. do  300  mm,   -l,87500t
Vysekanie  rýh v akomkoľvek  muľive  tehlovom  na akúkoľvek  maltu
do  hĺbky 50 mm  a š. do 150 mm,  -0,01300t
Otlčenie omietok stien vnútomých vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -O,04600t
Odsekanie  a  odobratie  obkladov  stien  z  obkladačiek  vnútorných
vrátane  podkladovej omietky nad 2 rn2,  -0,06800t
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1  km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt  na skládku za každý ďalšĺ 1
km Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do
10 m Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných  hmôt
za každých ďalšĺch  5 m Poplatok  za skladovanie  - betón,
tehly,  dlaždice  (17  01) ostatné
Prenájom  kontajneru  7  m3

Presun  hmôt  HSV
Presun  hmôt  pre opravy a Údržbu  objektov vrátane  vonkajšĺch  plášťov  výšky
do  25 m

PRÁCE A DODÁVKY  PSV
lzolácie  proti vode a vlhkosti

-      Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie
vodorovná

-      Jednozlož.  hydroizolačná  hmota disperzná,  náter na vnútorne  použitie  zvislá

-       Pás   tesniaci   š.   120   mm,   na   utesnenie   rohových   a

spojovacích    škár   pri   aplikácii hydroizolácií

-      Tmel  silikónový  PCI   Silcofug  E acetátový,  transparentný, farebný
-      Presun hmôt preizoláciu protivodevobjektoch výšky do 6m

lzolácie  tepelné

•      Montaž trubíc na báze  PE peny hr. do  6 mm, vnút.priemer  do  18 mm

-      lzolačná  PE  trubica  dxhr.  18x5  mm,  nenadrezaná,  na

izolovanie   rozvodov  vody,  kúrenia, zdravotechniky
~      Montaž trubíc na báze  PE peny hr.  do  13 mm, vnút.priemer  22 -42 mm

-      lzolačná pEtrubica  TUBOLIT DG 22xl3  mm (d  potrubia  x hr.

izolácie),  nadrezaná, AZFLEX

-      Presun  hmôt  pre izolácie  tepelné v objektoch  výšky do  6 m
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Zdravotech.  vnútorná  kanalizácia

-Demontáž potrubia  odpadového alebo dažd'ového do DN 100,  -0,01492t

-      Montáž odpadového HTpotľubia vodorovného DN 70

-      HT rúra  hrdlová DN  70 dĺ.  1  m, PP systém  pre rozvod  vnútoľného  odpadu

-Montáž odpadového HTpotrubia vodorovného DN  100

-      HT ľúra  hrdlová  DN  100 dí.1  m,  PP systém  pre  rozvod  vnútomého  odpadu

-      Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 40

HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
-      Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70

HT rúra hrdlová DN 70 dl.  1  m, PP systém pre rozvod vnútoľného odpadu

-Montáž  kolena  HT  potľubia  DN  40

-      Koleno HT DN 40, Pp systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu

-      Montáž kolena HTpotrubia DN 70

-      Koleno HT DN 70, Ppsystém pre beztlakový rozvod vnútomého odpadu

-Montáž kolena  HT potrubia  DN  100

Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu

-      Montáž odbočky HTpotrubia DN 70

0dbočka  HT DN  70,  PP systém pre beztlakový  rozvod

vnútorného odpadu Montáž ľedukcie HT potrubia  DN 70

Redukcia HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútomého odpadu

Zriadenie  prípojky  na  potrubĺ  vyvedenie  a  upevnenie  odpadových

výpustiek   D   40   mm   Zriadenie   prĺpojky   na   potrubí  vyvedenie  a

upevnenie  odpadových  výpustiek  D   110   mm   Ostatné   -skúška

tesnosti kanalizácie  v objektoch vodou do DN  125

Presun  hmôt pre vnútomú  kanalizáciu   v objektoch  výšky do  6 m

Zdravotechnika -vnútorný vodovod

Demontáž  potrubia  z®ceľových  rúrok  závitových   nad   DN  25  do

DN    40,     -0,00497t   Plasthliníkové    potrubie   v   kotúčoch   spájané

lisovaním  d  18 mm

Plasthliníkové   potrubie   v   kotúčoch   spájané   lisovanĺm   d   20   mm   Montáž

plasthlinĺkovej redukcie pre vodu lisovanĺm

Redukcia  lisovacia  pre  plasthlinĺkové  potrubie

Montáž armatúry  závitovej  s  jedným závitom,  nástenka  pre  výtokový

ventil G  3Á Nástenka PP-R D 25x3/4" vnútorný závit, systém pre rozvod

vody  a   stlačeného   vzduchu   Montáž   armatúry   závitovej   s   jedným

závitom,  nástenka  pre  batériu  G  %
-      Nástenka pp-R D 16xl/2" vnútomýzávit, systém pre rozvod vodya

stlačeného vzduchu Dopojenie  a vyvedenie vodovodného a
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kanalizačného potrubia

Montáž guľového kohúta závftového priameho  pre vodu G %

Guľový  uzáver pre vodu  1/2",  niklovaná  mosadz

Tlaková  skúška  vodovodného  potrubia  hrdlového  alebo  prĺrubového  do  DN

100 Prepláchnutie  a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

Prepláchnutie  a dezinfekcia vodovodného  potrubia  nad  DN

80 do  DN  200  Revízne dvierka  s  pevnými  pántmi  200x200

mm

Presun  hmôt pre vnútorný vodovod  v objektoch výšky do 6 m

Zdravotechnika -zariaď.  Predmety

Demontáž     záchoda     splachovacieho     s     nádržou     alebo     s

tlakovým  splachovačom, 0,01933t

Demontáž umývadiel alebo  umývadielok  bez výtokovej armatúry,   -

0,01946t  Demontáž   batérie  drezovej,    umývadlovej   nástennej,    -

0,0026t

Demontáž     jednoduchej     zápachovej      uzávierky      pre     zariaďovacie

predmety,  umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

Montáž  umývadla  keramického   na skrutky  do  muriva,  bez výtokovej  amatúry

Umývadlo  keramické  bežný typ

Skrinka pod umývadlo

Montáž kúpeľňových zrkadiel Zrkadlo

Montáž ventilu  bez  pripojovacej  rúrky G  '/2

Ventil pre hygienické  a zdravotnické zariadenia  T 66 A 1/2" rohový

mosadzný  s vrškom T 13

Montáž   batérie    urnývadlovej     a   drezovej   nástennej   pákovej   alebo

klasickej s mechanickým  ovládanĺm

Batéria umývadlová  páková

Montáž zápachovej  uzávierky  pre zariad'ovacie  predmety,

umývadlovej do  D 40 mm Zápachová uzávierka  -sifón pre umývadlä

DN40

Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanei.

konštrukcie  Predstenový  systém  pre  závesné  WC s

podomietkovou  nádržou do  murovaných  alebo betónových

konštrukcií

Montáž záchod do predstenového systému

Misa záchodová keramická  závesná so

splachovacím  okruhom Presun  hmôt  pre
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zariaďovacie  predmety v objektoch výšky do

6m

Ústredné  kúrenie,  armatúry

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi

do G 1/2 -0,00045t  Montáž závitovej

armatúry s  2 závitmi  do  G  i/2

Montáž závitovej  armatúty,  priame  regulačné  skrutkovanie  do  G  %

Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11  353.0.

Hlavica    ručná    termostatická,    pre    termostatické    ventily,    ktoré

nie   sú   opatrené termostatickou hlavicou

Priame  regulačné  skrutkovanie,  s kvapalinovým  snímačom  a polohou "0",
nastavitelná

protimrazová  ochrana  pri  cca 6°C, teplotný  rozsah 6 -  3o°C

Diel   pľipájacĺ   s   možnost'ou    prednastavenia,   Rp   1/2"   x   G   3/4"

priamy,     pre     2-rúrkové     sústavy,     obojstranné     vypúšt'anie     a

napúšt'anje,   uzatvárateľné,   pripojenie  vykurovacie  telesa   Rp  1/2",

pripojenie  na rúru, s kužel. tesnenĺm

Stavebno  montážne  práce  náročné   ucelené  -  odborné,  tvorivé  remeselné   -
úprava  a

dopojenie rozvodu kúrenia k

vykurovacĺm  telesám Presun

hmôt pre armatúry  v objektoch

výšky do  6 m

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným

ovládaním  Demontáž  radiátora   stavebnej  dĺžky  do  1500

mm,  -0,03749t

Montáž  vykurovacieho  telesa  panelového   dvoj.radového  výšky  600

mm/ dĺžky 1000-1200 mm

Teleso     vykurovacie     doskové    dvojradové    oceľové     RADIK    VK    22,     vxlxhĺ
600xl200xl00

mm,    pripojenie    pravé   spodné,    závit   G    1/2"

vnútorný,  KORADO Ostatné opravy vykurovacĺch

telies, odvzdušnenie  telesa

Napustenie  vody  do  vykurovacieho  systému  vrátane  potrubia  o  v.

pl.  vykurovacĺch teljes

Vypúšťanie vody z vykurovacĺch sústav o v. pl. vykurovacích  telies
Presun  hmôt pre vykurovacie  telesá v objektoch  výšky do  6 m
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Konštrukcie -  drevostavby

Kazetový    podhľad    600    x    600    mm,    hrana     ostrá,    konštrukcia    vidmeľná,

doska sadrokartónová biela hr.10 mm

Presun  hmôt pre._sádrokartónové konštrukcie  v stavbách  (objektoch)  výšky do 7
m

Konštrukcie  stolárske

Oprava  dverného  krídla,  zrezanie   krídiel  z

tvrdého  dreva  Montáž  záľubnl  obložkových

pre dvere jednokrĺdlové

Zárubňa vnútorná  obložková,  šírka  600-900  mm,  výška   1970 mm,  DTD

doska,  povrch  fólia,  pre   stenu   hrúbky   60-170  mm,   pre  jednokrĺdlové

dvere

Montáž  dverového  krídla  otočného  jednokľídlového  poldrážkového,

do  existujúcej zárubne,  vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený

Dvere vnútorné jednokrĺdlové, šĺrka 600-900 mm, výplň  DTD doska,

povrch    fólia,    plné    Montáž    zárubní    obložkových     pre    dvere
dvojkrídlové

Zárubňa     vnútorná    obložková,     šírka     1250-1850     mm,     výška     1970

mm,    DTD    doska,  povrch   fólia,   pre  stenu   hrúbky   150-250   mm,   pre

dvojkrĺdlové  dvere

Montáž   dverového   krĺdla    otočného   dvojkrĺdlového   poldrážkového,

do  existujúcej zárubne, vrátane kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený

Dvere  vnútorné  jednokrĺdlové,   šírka   600-900   mm,   výplň    DTD   doska,

povrch   CPL laminát,  mechanicky  odolné 1/3 presklenie

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Podlahy z dlaždíc

-       Montáž soklíkov z obkladačiek

-      Montáž podláh zdlaždíc keramických  dotmelu

~       Dlaždice keramické -chodba (podľa výberu investora)

-      Montáž podláh z dlaždĺc keramických dotmelu v obmedzenom priestore

-       Dlaždice  keramické  -sociálne  zariadenia  (podľa  výberu  investora)

-      Montáž prechodového profilu

-       Profil prechodový univerzálny skľutkovací a samolepiaci, Al, šírka 41 mm, dížka
2,7m

-      Presun  hmôt pre podlahy z dlaždĺc vobjektoch výšky do 6m
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Obklady

-      Montáž  obkladov  vnútor.  stien  z  obkladačiek  kladených  do  tmelu

v  obmedzenom priestoľe

Obkladačky ker mické -sociálne zariadenia (podľa výberu investora)
Presun  hmôt pre obklady  keramické  v objektoch  výšky  do  6 m

Penetrovanie  jednonásobné  jemnozrnných   podkladov  výšky do  3,80 m

Zakúvanie  podláh  a zariadení papierom  v miestnostiach   alebo na schodisku

Maľby vápenné dvojnásobné  ručne  nanášané, tónované s bielym

stropom  na podklad jemnozmný  do 3,80 m

PRÁCE A DODÁVKY  M

Elektromontáže

-       Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod  omietkou

-      Rúrkaohybnávlnitá  pvc-U,FXD  16

-       Krabica  (1903,  KR 68) odbočná s viečkom,  svorkovnicou  vrátane zapojenia.
kruhová

•       Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou aviečkom

-      Jednopólovýspinač-radenie l, nástenný lp

44, vrátane zapojenia Spínač j.ednopólový

nástenný lp 44
-      Zapojenie  núdzového  svietidla  IP42,  lx  svetelný  zdroj  lineárna

žiarivka  -  núdzový režim

Svietidlo   núdzové   Žiarivkové      lxl    lw,   360xl40    mm,    1   hod.,   IP42,   EVG,   len
núdzový režim

-      Montážazapojenie stropného LED svietidla

-       LED svietidlo interiérové podhľadové

-      Kábel medený uložený vrúrke cYKY450/750V3xl,5

-      Kábel  medený cYKY  3xl,5mm2

-      Kábel medený  uložený  v rúrke cYKY 450750 V 3x2,5

-      KábelmedenýcYKY 3x2,5mm2

Sekacie  práce a  murárske  výpomoci

•       Podružný  a inštalačný  materiál    - káble,  spojky,  úchyty,  pásky,  hmožďnky
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Stivba:                       Stwebn6 úpra`/y pri®dorov Gymnázia Topoľčanoch -opľa`ĺa soc!álnych zaľladení

Mesto:                             Ul` 17. novembía Topďčany

Objednávatď:

Gymnárium T0poľčam/, Ul.17. no`mbra Topoľčany

Zhoiovfter:

ITEEX, s.r.o.

Spracovatsľ:

rTEEX, 8.r.o.

PomáTka:

C®na bez DPH

Dámm:                     28.11.2022

lčo:                       00160440

DIČ:

lčo:                      46554360
lč DPH :                 SK2023472770

lč0:                      46554360

lč DPH :                 SK2023472770

Sadzba dam3

DPH   základná                   20,00%

znlžená                     20,00%

PľoMnt Spľacovat®ľ

Dátiim a podri§:                                                                        "#atka                                                    Dáh

0"n"eľ

0átum a podpis:

Zhotovltef'

_1-_

Dátun



REKAPITULÁCIAOBJEKTOVSTAVBY

Stavba :                                  Stavebné úpľavy prieetodov Gymnázía Topďčanoch. oprava sooiálnych zan.ad®ní

Mesb:                                             U l.17, novembra TopoľEany                                                                                   Dáhjm:

O"návateĺ:                               Gymnázium Topoľčany, Ul.17. novembra TÓpoĺčany

ZhoômMeĺ:                                            ľTEEX, s.r.o.                                                                                                                                         Spľacovateľ:

28.11.2022

lTEEX, s.J.o.

Náklady z rozpočtov

SO                           SocLálne zariad®nla

33 247,92                            39 897,50

33 247,92                                 39 897,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

S[avebné úpravy prie§toľov Gymnázja Topol`čanoch -oprava sociálnych zariadení

Objekt:

SO -Soclálne zan'adenia

Miesto:                                Ul.17. novembra Topoľčany

Objecliiávateľ:

Gymnázium Topol'čany,  Ul.17.  novembra Topoľčany

Zhotovitel`:

lTEEX,  s.r.o.

P,.Ojektant:

Spľacovateľ

lTEEX,  s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

KS:
Dátum:                   28.11.2022

lčo.                      00160440

lč  DPH.

lčo:                     46554360
lč DF'H :               SK2023472770

IČc):

lč  DPH:

lčo:                     46554360
lč DPH:               SK2023472770

33 247,92

Základ dane                                                 Sadzba daíie                     Výška dane

33 247,92                                                          20,00%                          6 649,58

Pľojektant

Dátum a poc!pis:

Spľacovateľ

Pečíatka Ĺ)ätum a  poci[

Objednávateľ

Dátuni a podpis:                                                      Pečiatka

Zhotovltel'
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Slavebiié úpravy priestorov Gymnázia Topoľčanoch -oprava sociálnych zariadení

Objekt:

Mesto:

SO -Sociáln® zar]adenla

UI.17. novembra Topoľčany

Objednávateľ:                       Gymnázium Toporčany,  Ul.17. novembra Topoľčany

Zhotovitel'..                                  lTEEX,  s. r.o.

Dátum:                  28.11.2022

Projektant:

Spracovateľ..        lTEEX,  s.r.o.

Náklady z rozpočtu

HSV -Práce a dodávky HSV

33 247,92

10 715,70

3 -Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                                                                                                                                  1152,32

6 -Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                     4 339,23

9 -Ostatné konštrukcie a pľáce-búranie                                                                                                                                                              4 893,90

99 -Presun hmót HSV                                                                                                                                                                                         330,25

PSV -Pľáce a dodávky psv                                                                                                                                  20 735,87

7I 1 -lzolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                                                 712,76

713 -lzolácie tepelné                                                                                                                                                                                                     405,98

721 -Zdravotech. vnútomá kanalizácia

722 -Zdravotechnika -vnútorný vodovod

1819,78

3 506,82

725 -Zdravotechnika -zariaď. predmety                                                                                                                                                      3 495,16

734 - Úsďedné kúrenie, armatúľy.

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

763 - Konštrukcje -drevostavby

165,66

620,09

766 - Konštrukcje stoláíske

771 -Podlahy z dlaždíc

3 400,60

1  534,60

781 -Obklady                                                                                                                                                                                                           3 425,94

784 - Maľby

M - Práce a dodávky M 1  796,35

21-M -Elektromontáže 1  796,35
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ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy  priesloi-ov Gyimázia Topol.Čaľioch -oprava socjálnych zariadení

Objekt:

Miesto:

SO -Sociálne zariadenla

UI.17.  novembra Topoľčany

Objednávatel':                        Gymnázium Topoľčany,  Ul.17. novembra Topoľčany

Zhotoviteľ.                                    lTEEX,  s.r.o.

Dátuiľ`:                    28.11.2022

Projektant:

Spracovateľ..        ITEEX,  s.r.o.

. ,  ' J. , r +`  1 '   .11`.,+. +.i++lr+iú+l`Ll~+ tr :d ĹlťL` ľL-ti.t*i i . LL w. .+H . ,-+t.i +1  '\T  , Ll ; h+H L' ď_qtí + L1/I.Ľ 'd í'`'+Wj± ft'Lri-+-ť-Á}'t _iri-LTthtw. N ri-LrLiuJ". ti.+++d TJt ih|   `.\ ,- +rr ,    ' , L +   r ` T; ..  r .--` ++ i.O`+ ` 1 ' Ĺ' , r`  ~ 't. íT t , ĺ h'|r+:m ` i+_h+ /++ L `r /   r+L -

•PČTyp                 K.Ó-d-` .... i         Popis.                              *      "                                                                                                                                                        'F3`.m         Ke-:-`          `          `    `     :c:`s.                 -`    `    i`...       `,t-:ézs`-:      -,.cerai:i'E:.±

W                                            i ,5oom,8oo.o,i oo.4   "zasekanle wc sysiému                                                                    0,480
w                                         Súčet                                                                                                                                       0.480

2 K 317161122.S
Pórobetónový preklad nonosný Šírky  100 mm, výšky ks 5,000 20,04 100,20
250 mm, dlžky 1200 mm

3 K 342272031.S
Prlečky z pôrobetónových tvámic hladkýcli s

m2 26,859 29,26 785,89
objemovou hmolnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm

W                                               (2,579+2,956+1,000+1,025+1,444.2).3,145                                                                            32,859
W                                           -0,600Ž,000*5                                                                                                                           -6,000
Vv                                             S účet                                                                                                                                               26, 859

342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám

pnskrutkovanĺm
W                                           3,124®
W                                         Súóet

W                                              (1,600+2,000.2)*O,150 "dvene do jedálne
W                                        Súčet

610991111.S
Zakrývariie výplnĺ vnútorných okenných otvoíov,

predmetov a konštrukcií
W                                               3.830.1,650*2

E
K 611421431.S

' Oprava vnútoľných vápenných ombtok stropov

m2 8,228 11,36 93,47žok2zobetónových rovných tvárnicových a klenieb,
opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových
•chodba -opíava po vybúranĺ priečok"

2,472.2,589
1,300.1,444
Súčet

612403399.S
Hrubá výplň  rýh na stenách akoukoľvek maltou,
akejkoh/®k Šlrky ryhy
62,864m,2o0 .kanalizácia a voda
Súčet

612409991. S
Začistenie omietok (s dodanlm hmoty) okolo okien,
dveľí, podláh. obkladov atď.
"sokel -chodba"

3,772.2+2,569
-0.600
-1,450

W                                           Súčet                                                                                                                                            8 063

10 K 612460122.S
Prĺprava vnútorného podkladu stlen penetráciou

m2 109,281 2,30 251,35
hĺbkovou na nasiakavé podklady

11 K 612460233.S Vnútoľná omietka §tien cementovä hrubá, hr. 20 mm m2 40.891 17,30 707.41
Pvyrovnank3 po otlčenĺ obkladu - pÔvodné murívo'

(7,778.2+2,569).2,000
(1,800.2+1,200t2).2,000
-0,800*1,970.1

€,484*0,830*2
Súčet

612481119.S

36,250
12,000
-1,576
-5,783
40,891

Potiahnutie vnútomýcli stien sklolextilnou mriežkou s
celoplošným prilepenlm
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•chodba'
3,772.3,1452
2,5®9q,146
(1,660t2+3.480).O,300
-1,600.1,970
-0,600.1,970
•3,480*1,650

Medzlsúčet
•nové soc. zariadenla"

(2,956*2+1,025?)P,145
(O.900.2+1,0252)q,146
(O,8562+1,444T2)ť3,145
(O,8002+1,444t2)q,145t
(1,8002+1,200.2)®,145
(1,07or2p,6oo)*o,loo*6
(1,6502+3,480).0,300
•3,480*1.650
•0.600.1.970.9
-0,800.1,970*1

Medzísúóet
Súčet

•chodba.

3,772.3,145.2
2,5G9.3,145
(1.650.2+3.480).0.300
•1,600*1,970
-0.600.1.®70
-3,480.1,650
Modzlstčet
"")vé soc. zarladenk).

(2,956.2+1,025.2).1,145
(0,900.2+1,0252).1,145
(0,856*2+1,444.2).1.145
(0,800.2+1,444.2).1,145.2
(1,800.2+1,200.2).1.145
(0,820.2+3.480).0,300
-3,480.0,820
Medzlsúčet
Súčet

16 K 632001051.S Zhotoveníe jednonásobn6ho penetračného náteru pre
m2 18,881 0,61 11,52

potoĺy a stierky

'7 M 585520008700.S
Penetračný náter na nssiakavé podklady pod potery, kg 3,889 6,13 23,84
samonivelizačnó hmoty a stavebné lepidlá

18 K 632452249.S Cementový poter, pevnosti v llaku 25 Mpa, hľ. 50 mm m2 18,881 32,44 612,50
-chodba.

2.4722,569
1.300.1,444
Medzlsúčet
"novó soc. zarlad®nla"

2,956.1,025
0,900.1,025
0,856.1 ,444
0,800*1, 444.2
0.820.3,480
0,600'0,100*5
Medzisúčet
Súčet

632452618.S Cementová samonivellzačná Stieľka, pevnosti v llaku
20 Mpa, hľ.10 mm

W                                             12.813+17,469  "montáž sDK®prava a maľby stropov
W Súčet 30,282

21 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 101,956 2,68 273,24

22 K 962032231.S
Búranĺe muriva alebo vybúranie otvoľov plochy nad 4

m3 6,819 24,58 167,61m2 nadzákladovólio z t®hál pálených,
vápenopieskových, cementových na maltii,  -1,90500t

v\/                                             .8ociálne za rladenla"
W                                             2,585.3,200.0,100

Stľaí`a 4 z 12
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W                                                (0,510+1,774)*3.200.0,100*2                                                                                                            1,462
2,74ľ3,200-0.100
2,585*3,200to,100

(2,585+0,510).3,200*0,100*2
0,952.3,200.0,100
Medzisúčet
wprechodové dvere.

1.600.2,250*0.150
Medzlsúče{
Súčet

965041341.S Búranie násypu pod dlažby, plochy nad 4 m2 -1,60000t

2,5697,778.0,050
1,800.1,200.0,050
Súčet

24 K 965041441.S
Búranie podkladov pod dlažby, Iiatych dlažieb a

m3 1,614 41,54 67,05mazenĺn, §kvaľob®tón hr.  nad  100 mm, plochy nad 4
m2 -1,60000t

2,569.7,778
1,800*1,200
Medzlsúčet
-2,585*0,100
•(0,510+1,774)'0,100.2
•2,741 '0,100
-2,585.0,100
•(2,585+0.510).0,100.2
•0,952'0.100

Medzisúčet

26 K 968061125.S
Vyvesenle dreveného dvemého krídla do suti plochy do2m2,-0,02400t

l(S 7,000 0,64 4,48

27 K 968072455.S
Vybúranle kovových dverových zárubnl plochy do 2 m2,

m2 8,570 21,53 184,51Ú,07600t
W                                              0,650*1,970.3                                                                                                                                     3,842
W                                           0,600.1,970.4                                                                                                                             4,728

Súče(                                                                                                                                              8, 570

971033541.S
Vybúľanie otvoľov v murive tehl. plocliy do 1  m2 hr. do
300 mm,  -1,87500t

W                                           1,500.0,800.0,200.4   .zasekanle wc systému                                                                    0,960
W                                          Súčet                                                                                                                                          0, 960

29 K 974031134.S
Vysekanie Úh v akomkoh/ek murive tohlovom na

m 62,664 3,54 221.83akúkoľvek maltu do híbky 50 mm a Š. do 150 mm,   -
0,01300t
"vodolnštakicie"

1,500t22
1.5003
4,056.2+1,0002
2,756+2,569+1,500
1,800.2+1,200.2+2,000.2
Medzlsúéet
"kanalizácja"

2,756+1,300+ 1,000
2,758t2+2,659+0,500.3
1 ,500.0
1,800.2+1,200*2
Medzisúčet
Súčet

®pÔvodnó soc, zar..

3,480.1,200.2
0t510.1,200$
3,476.1,200.2
(1,800*2+1.200*2)*1,200
J),100.1, 200'8
•3,480.0,820.2
Medzisúčet'sk'aď
2,569.3.200ť
1,741.3,200
0.400'3,200
-0,660*1,970

Medzisúčet
Súče'
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8,342
7,200

-0,980
-5.707

19,063

16,442
5,571
1,280

-1,281

22.012
41,075
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31 K 978059531.S
Odsekanie a odobraté obkladov stlen z obkladačiek

lm21
37,811 4,09 154,65vnútomých vrátan® podkladovej omletky nad 2 m2,  -

0,06800t
'pómný ot>klad"

3,480.2,000t2
0,510t2,000.3
3,476T2,000*2
(1,8002+1,2002ľ2,000
Ú,750`2,000
0,100*2.000*8
-3,480.0,830.2
Medzjeúčet
•sokel - ct`odbe.

(12,750.2+3,575).0,100
0,400.5.0,100
(3,772.2+2,569)-0.100
-0,600*0,100
-0.850.3*0,100

Medzlgúčet
Súčet

32 K 979081 1 1 1 , S Odvoz sutlny e vybúraných hmót m skládku do 1  km t 27,293 13,90 379,37

33 K 979081121.S
Odvoz sutlny a vybúraných hmót na skládku za každý ' 218,344 0,40 87,34
d.alší  1  km

VV                                             27,293*8 ' PľeDočítané koeflclentom množstw                                                                   218 ,344

34 K 979082111.S
Vnúti.ostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hmôtdo10m

t 27,293 1 1 ,42 311,69

35 K 979082121.S
Vnútrostavenisková dopľava sutiny a vybúraných hmôt ' 109,172 1,29 140,83
za každých ďalšlch 5 m

VV                                            27.203.4 'Prepočltané koďiclentom množst\@                                                                 109.172

36 K 979089012.S Poplatok za skladovanio -betón, tehw, dlazdic® (17 01) ' 27,293 74,70 2 038,79
Ostatnó

37 K 979089713.S Prenájom kontajneľu 7 m3 ks 4,000 109,65 438,60

D      99                            Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                   330,25

999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údížbu objektov vrátane
vonkajšlch plášťov vý5lq/ do 25 m

D    PSV                 Práce a dodávky psv 20 735,87

D711 zolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                                                  712,76

39 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota dispeľzná, nater navnútornepouži(ievodorovná m2 18,881

1                               7,78
146,89

40 K 711212001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, ná(er na

m2 50,442 9,78 493,32
vnútorne použftlo zvislá
"nové 3oc. zarladenla.

(2,956*2+1,025*2)*2,000
(0,9002+1,025.2)2,000
(0,856*2+1,444?)*2,000
(0,800*2+1,444.2).2, 000t
(1,970*2+0,600)*0,100*5
(1.800.2+1,200.2).2,000
-0,800.1,970.1

(0,830.2)'0,300
-3,480.0,830
-0,600.1,970*9
Medlsúčet
Súče'

247710007700 Pós tesniaci š.120 mm, na utesrwnie rohwých a
spQjovacích škár prl apllkáoli hydroizolácjí

15,924
7,700
9,200

17,952
2,270

12.000
-1.576

0,498
-2,888

-1 0,638
60'442
50,442

W                                           0, 800.8+0 , 8 56 + 1,444 '6+2. 956.2+1, 025*4",900.2                                                        27 , 732
W                                            0,600*9                                                                                                                                        -5.400
W                                         Súčet                                                                                                                                      22 ,332

585860001200
Tmol silikómvý PCI SIlcoťug E acetátový,
transparentný, farebný

998711201.S
PÍosun hmót pre koláclu proti vode v objektoch výšky
do6m

D713 zolácie tepelné                                                                                                                                                                405,98

44 K 713482301.S
Mon{až trublc na báze PE peny hr. do 6 mm, m 30,000 1,69 50,70
vnút.pn.emer do 18 mm

45 M 283310000300.S Izolačná PE trubicxi dxhr. 1 8x5 mm, nenadrezanó, na m 30.600 0,23 7,04
izolovanie rozvodov vody, kúnenla, zdravotechniky

W                                            30*1.02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                      30,600
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46 K 7i34823o5s         tM°ntažtrubĺcnabáze pE peny hr. do i3mm, m 91,748 2,78                                 255,06vnút.priemer 22 -42 mm

47 M 283310002900    'i,':%bníáo %r#zb#áeaTe#Bn3á:zDa:á:2Axť sFLmE (d m 93,583 0,94 87,97

F®zr\ámka k pokj2.ke. _y(T0ikJ_
TcÍx3In<Ŕ iz.cilácia  .=  polyelylóiiii  (PEF:) vnodncá nd i=cikivani6  rr).woaw

t®i)Iej vcriy a vykurovoniÉ\.   Sútinilď topťst)stťRi vodivostj
^40"C=i).040Wym.K.  F`eal(a€i na oh®ň  E.

]„|wK|"7t"ts    |:'i":'ho##p#"i?#í#Tvm#dvýfl% |   %   |        :*|            1,3oĺ                 __5Lž]
D      721                           Zdíavotech. vnútorná kanalizáa.a                                                                                                                                         1819,78

721140802.S
Demontáž potrubia  odpadového alebo dažd'ového do
DN  100,  -0,01492t

W                                                (8,716+10,174 +4,500+5,500)'2                                                                                                     57,774
VV                                              SJibk!^                                                                                                                                                  ťň 77 4

721172209.S Montáž odpadového llT potrubia vodorovného DN 70

W                                                 (2,75Ô+1,300+1,000).2                                                                                                                         10.112
W                                              (1,800'1.200+1,500).2                                                                                                                      7,320
w                                          Súčet                                                                                                                                      17,432

5' M 286140038000.S
HT rúrs hrdbvó DN 70 dl, 1  m, PP systóm pre rozvod ks 22,254 2,72 60,53vnútomóho odpadu

52 K 721172212.S Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN  100 m 20,342 11,54 234,75
W                                           (2,756'2+2.659U,500.4).2                                                                                                  20,342
W                                           Súóet                                                                                                                                          20 , 342

53 M 286140038600.S
I.IT rúra hrdlová DN 100 dí. 1  m. PP systóm pre rozvod ks 27,'23 5,03 136,43vnútomého odpadu

54 K 721172224.S Montáž odpadového llT potrubja zvisl6ho DN 40 m 9,000 8,22 73,98
W                                            (1,500.3).2
W                                        Súče'

55 M 286140036800,S ks 12,000 ',74

9,78

HT rúra hrdlcivá DN 40 dl. 1  m, PP syst5m pre rozvod
vnútomóho odpadu

56 KT721172230.S Montáž odpadového llT potrubia zvi§lóho DN 70 m 11,000

W                                                (2,000.2+1.500).2                                                                                                                                11,000
W                                             Súóet                                                                                                                                                 11,000

57 M 286140038000.S
HT rúra hrdlová DN 70 dí. 1  m, PP systóm pre rozvod

ks 1 1 .000 2,93 32,23vnútomého odpadu
58 K 721172287.S Montá2 kolena l.tT potrubla DN 40 ks 6,000 3,77 22,62

\ÍV                                               6"umývadlá                                                                                                                                              6, 000
W                                           S účet                                                                                                                                           8, 000

59 „ 286540000600.S Koleno HT DN 40, PP systém pre beiztlakcivý rozvod
ks 6,000 0.56 3,36vnútomého odpadu

60 K 721172293.S Montáž kolena HT potrubia DN 70 ks 12,000 5,25 63,00
W                                           6.2                                                                                                                                                12,000
W                                             Súčet                                                                                                                                               12.000

6' A, 286540002000.S
Koleno HT DN 70, PP syst5m pre beztlakový rozvod

As 12,000 1,00 12,00vn útomého odpadu
62 K 721172296.S Montáž kolena HT potrubla DN 100 ks 12,000 6,00 72,00

W                                             6*2                                                                                                                                                      12,000
W                                            Súčet                                                                                                                                             12,000

63 M 286540002500.S Kol®no HT DN 100, PP systém pre boztlakový rozvod ks 1 2,000 1,56 18,72vnútomého odpadu
64 K 721172312.S Montáž odbočky liT potrubia DN 70 ks 6,000 5,61 33,66

w                                              3t2 Wumývadlá                                                                                                                                     6,000
W                                         Súčet                                                                                                                                      6 , 000

65 M 286540009400.S
Odbočka HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod

ks 6,000 2,09 12,54vnútomóho odpadu

66 K 721172330.S Montáž Íedukcie HT potrubia DN 70 ks 6,000 4,84 29,04
V\/                                               3.2                                                                                                                                                            6,000
W                                         Súčet                                                                                                                                     6 ,000

ô7 M 286540006400.S Redukoia HT DN 70, PP systóm pre b®ztlakovÝ rozvod ks 6,000 1,70 10,20vn útomóho odpadu

68 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potľubl vyvedenie a upevnonie

ks 3,000 24,10 72.30
odpadových výpustiel{ D 40 mm

69 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie

ks 4,000 26,44 105,76
odpadových výpustiek D 110 mm

70 Kl!721290111.S Ostatné -skúška tesností kanalizácie v objektoch
súb. 1,000 1 1 1 ,43 1 1 1 ,43

vodou do DN  125

71 K 998721201.S
Presun hmôt pre vnútomú kan@lizáciu v objektoch

% 18,01Ô 1,00 18,02
výšky do 6 m
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D722 Zdravotechnika -vnútomý vodovod                                                                                                                       3 506,82

72 K 722130802.S
Demontéž potrubia z oceľových rórok závi!ových nad

m 121,748 2,97 361,59DN 25 do DN 40,  J),00497t

73 K 722171151.S
Plasthllnlkové potľubie v kolúčoch spá|anó lisovaním d

m 3-1             ,4,3o 429,00
18mm

W                                           1,500.2.3.2                                                                                                                                18,000
W                                            1,500.4.2                                                                                                                                      12,000
vv                                       súčet                                                                                                                              eo

722171152.S
Plasthlinlkové potrubíe v kotúčoch spájané llsovanĺm d
20mm
(4,0562+1.000*2)*2t2
(2,756+2,569+1.500).22
(1.200?+1,800*2).2*2
Súčet

75 K 722173100.S Montáž plasthllníkovej rodukcie pľe vodu llsovanlm ks 4,000 4,40 17,60

76 „ 286220047700.S Redukcia lisovacia pre plasti.Iinlkovó potrub.ie ks 4,000 19,40 77,60

77 K 722220112.S
Montáž amatúTy závitovej s jedným záwom, néstenka ks 4,000 6,02 2408
pľe výtokový ventil G 3/4

\/\/                                           4                                                                                                                                                      4, 000

78 M 286540045300.S Nástenka PP-R D 25x3/4" vnútomý závit, systém pre ks 8,000 3,29 26,32
roz`md vody a stisčenóho vzduchu

79 K 722220121.S
Montáž amatúľy závltovej s jedným závitom, nástenkapľebatéľiuGIE

pár 3,000 13,56 40,68

W                                           3                                                                                                                                                     3.000
W                                        Súčet                                                                                                                                    3, 000

80 A, 286540045000.S Nást®nka PP-R D 16xlR" vnútomý závlt, systóm pno *s 6,000 2,31 13,86rozvod vody s stlačenóho vzduchu

81 K 722220rozl Dopojenie a \Íyvedenie vodovodného a kanalLzačnéhopotrubia
súb. 1,000 158,27 158,27

82 K 722221010.S
Moiitáž gurového kohúta zévitového priameho pre vodu

ks 4,000 2,37 9,48G1#
83 „ 551110004900.S Gurový LTzáver pre vodu lí2., nlklovanó rnossdz ks 4,000 8,18 32,72

84 K 722290215.S.1
Tlaková skúška vodovodného polrubia hrdlového ak}bo

m 121,748 4,55 553,95
prĺľubového do DN  100

W                                             (45.874+15,000)?                                                                                                                     121,748
Súóet                                                                                                                                                   121,748

85 K 722290234.S.1
Prepláchnutie a dezinfékcia vodovodnóho potrubia doDNSO

m 121,748 1,25 152,19

e6 K 722290237.S Prepláchnutio a dezinfekcia vodovodnóho potľubia nad
m 121,748 1,70 206,97

DN 80 do DN 200

87 K 763170030.S Revízne dvierka s pevnýml pántmi  200x200 mm ks 2,000 38,57 77,14

188 K 998722201.S
Pľesun hmót pre vnútomý vodovod v objektoch výšky

% 34,824 0,70do6m

D     725                        Zdravotechnika -zariaď. predmety                                                                                                                            3 495,16

89 K 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacleho s nádľzou ak3bo stlakovýmsplachovačom,-0.01933t

9úb. 4,000 8,27 33,08

90 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok boz výtokovej

súb. 3,000 5,62 16,86
amatúry,  -0,01946t

91 K 725820810.S
Demontáž batérk} drezov.j, umývadlovej nástennej,  -

8úb. 3,000 3,94 11,82
0,0026t

92 K 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierlq/ p[o

ks 3,000 1,51 4,53zariad.ovacle pľedmety, umývadlá, drozy, pľáčky  -
0,00085t

93 K 725219401l.S
Montáž umývadla keramickóho na skrutky do muľiva,

ks 3,000 32,97 98,91bez výtokovej amatúry
94 M 6421 10004300. S Umývsdk) keramické bežný tw ks 3,000 78,88 236,64

95 „ 615220001301.S Skrinka pod umývodlo ks 3,000 175,74 527,22

96 K 725 pc Montáž kúpeľňových zľl{adiel súb. 3,000 14,96 44.88

97 „ 634650000100.S Zrkadlo k§ 3.000 51,02 1 53,06

98 K 725819402.S Montáž ventilu bez pľipojovacej rúrky G  1& ks 6,000 6,78 40,68
V\/                                             2.3                                                                                                                                                        6, 000

99 M 551410000300.S V®ntll pre hygienickó a zdrsvotnickó zarisdenia T 66 A ks 6,000 4,20 25,20
1hž" rohový mosadzný s vrškom T 13

100 K 725829201.S Montáž bstérie umývadlovej a drezovej nástennej ks 3,000 8,07 24.21
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovlädanĺm
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'07 M 551450003500.S Bstória umývadlovó  pákovó A§ 3,000 57,20 '7',60

102 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzáviorky pre zariaďovacie

ks 3,000 6,96 20,88
predmev, umývadlovej do D 40 mm

'03 M 551620006400. S Zápachová uzávierka - sffón pre umývadlá DN 40 ks 3,000 23,10 69,30

104 K 725149701.S
Monláž predstenového Systému záchodov do masívnej

ks 4,000 48,95 195,80
murovanej konštrukcie

'05 M 552370001600,S
Predstenový systi5m pre závesné WC s podomietkovou ks 4,000 333,75 1  335,00nádržou do murovaných al®bo betónovýoh konštrukcií

106 K 725149720.S Montáž záchodu do predstenov6ho systému ks 4,000 8,45 33,80

'07 M 642360000500.S
Miss záchodová keramickó zóvesnó so splachovaclm ks 4,000 110,31 441.24okruhom

108 K 998725201.S
Presun hmot pre zarlaďovacie predmety v o"ektoch

% 34.847 0,30 10,45vý§ky do 6 m

D      734                          Ústredné kúrenje, armatúry.                                                                                                                                                     165,66

109K 734200821.S
Demontáž amatúry závitovej s dvomi závitmi do G IÄZ

ks 2,000 2,82 5,640,00045t

110 K 734209112.S Montáž závitovej amatúíy s 2 závitmi do G 1# ks 1,000 2,82 2,82

111 K 734209122.S
Montáž závitovej armatúĺy, priame regulačné

ks 2,000 4,02 8,04skrutkovanle do G 12

772 M 141 1 10008800
Rúra ooeľcwá bezšvovó hlsdkó kruhová, hr. steny 3,2 m 1,500 7,35 11,03mm, ozn.  11  353.0.

''3 M 551054010301.S
Hlavica ručná termostatická, pre termostatické ventily, ks 1 ,000 28,00 28,00ktoré nie sú opatrené temostatlokou hlavicou

t'4 M 551054010405.S
Priame regulačnó skrutkovsnie, s kvapellnovým

ks 1 ,000 15,39 15,39snímačom a polohou "0", nastavitelnó protimrazcNá
oehrans pri cca 6.C, teplotný rozsah 6 - 30.C

1 ''5

M 551054060103.S

Dlel pripájací s možnosľbu prednastavonla, Rp lR" x

A§ 1 ,000 19,95 19,95
G 3M" priamy, pre 2-rúrkovó sústovy, obojstranné
vypúšťanie a napúšľEinie, uzatvársteľnó, pripQj®nie
vykurovacie telesa Rp 112", pripojenle na rúru, s kužel.
tesnením

116 K HZSO00113.S
Stavebno montážne práco náročnó ucelené - odborné,

hod 4,000 18,64 74,56tvor.rvé remeselné - Úprava a dopojenb rozvodu
kúrenla k vykurovacím telesám

117 K 998734201.S Presun hmót pre amatúľy v objektoch výšky do 6 m % 0,909 0,25 0,23

D      735                          Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                                                                                                                                         620,09

118 K 735000911.S
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika sručnýmovládanlm

ks 1 ,000 11,32 11,32

119 K 735151831.S
Demontaž radiátora  stavebnej dlžky do 1500 mm,  -

ks 1 ,000 24.78 24,780,03749t

120 K 735154142.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradov6ho

ks 1,000 59,39 59,39výšky 600 mm/ dkky 1000-1200 mm

727 M 484530021700
Teleso vykurovaK3ie doskové dvojradovó ooeľovó

ks 1 ,000 452,47 452,47RADIK VK 22, vxlxhl 600xl200xl00 mm, pripoýenie
pravó spodné, závil G ln" vnútomý, KORADO

122 K 735191905.S
Ostatnó opravy vykurovaclch telies, odvzdušnenietelesa

ks 1,000 19,63 19,63

123 K 735191910.S
Napustenie vody do vykurovacieho systému vľátane

súb. 1,000 21,36 21,36
potrubia o v. pl. vykurovacích telles

124 K 735494811.S
Vypú§ťanie vody z vykuľovaclch sústav o v. pl.

súb. 1 ,000 21,38 21,38
vykurovaclch telies

125 K 998735201.S
Pľogun hmôt pre vykurovacie tek}sá v objektoch výšky •. 6,103 1,60 9,76
do6m

•nové eoc. zariadenia-

2.956*1,026
0,900.1.025
0,856*1,444
0,800.1,444.2
0,820®,480
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W                                          0.600.0,100.5                                                                                                                            0,300
W                                              1,800.1,200                                                                                                                                        2,160
W                                           Medzlsúčet                                                                                                                                  12,813
W                                           Súčet                                                                                                                                            12,813

127 K 998763401.S
Pľesun hmôt pľ® sádrokartónové konštľukcie v

% 7,134 0,60 4,28stavbácr` (objektoch) výšlq/ do 7 m

D      766                          Konštľukcie stolárske                                                                                                                                                                3 400,60

28ĺ   K 766664916.S Oprava dvem6ho kľĺdla, zrezanie kľídiel z tvrdéhodreva
ks 8,000 12,24                                     97,92

129 K 766702111.S Montaž zárubnl obložkových pre dveíe jednokľldlové ks 6,000 66,72 400,32

'30 „ 611810002200.S
Zórubňa vnútomá obložkovó, šírka 600-900 mm, výška

ks 6,000 108,11 648,661970 mm, DTD doska, povrch ťólia, pre stenu hrúbky
60-170 mm, pre jednokrídlovó dvere

131 K 7866621112.S
Montáž dveľového krídla otočného jednokľídlového

ks 6,000 22,16 132,96
poldrázkového, do exi§tujúcej záľubne, vĺálane kovanĺa

132 M 549150000600.S Kľuôks dverová a rozeh 2x, nehrdzavejúca ocer, ks 6,000 19,99 119,94
povrch nengz brúsený

'33 M 611610002200.S
t"ere vnútomó jednokridlovó, šlrka 600-900 mm,

As 6,000 212,63 ' 275, 78
výplň DTD doska, povrch fólia, plné

134 K 786702121.S Montáž zárubnl obložkovýcli pľe dver® dvojkrídlové ks 1,000 82,14 82,14

V\/                                               1.vstup do jedálne                                                                                                                                1.000
W                                           Súčet                                                                                                                                              1.000

'35 M 611810006800.S
Zárubňa vnútomá obložková, šírka 1 250-1 850 mm,

ks 1,000 134,01 134,01výška 1970 mm. DTD doska, povrch fólia, pre stenu
hrúbky 150-250 mm, pre dvojkrídlovó dver®

136 K 766662132,S Montáz dverového krldla otočného dvojkíldlového
ks 1 ,000 44,87 „,87

poldrážkového, do exislujúcej zárubno, vľátane kovanla

137 „ 549150000600.S Kručka d\nrová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ooeľ, ks 2,000 20,99 41 ,98
povrch nerez brús.ný

138 M 611610003000.S
Dvere vnútornó jednokridlovó, šĺrka 600-900 mm,

As 2,000 201,71 403,42výplň DTD dosl<8, povrch CPL lamínál, rnochanioky
odolné lR presklenie

139 K 998766201.S
Píesun hmot pro konštrukcie stolárske v objektoch

% 33,820 0,55 18,6o!
výšky do 6 m

D      771                            Podlah z dlaždĺc                                                                                                                                                                   1534,60
771411lolo.S Montáž sokllkov z obkladačiek

"sokel - cliodba.

3,772*2+2.569
-0,600
-1,450r2

Súóet

10,113
-0,600
-2,900
6,613

771575101.S Montáž podláh z dlaždlc l(eramických do tmelu
"chodbď
2,472.2.5Ô9
1,300.1,444
Medzisúčet
Súčet

6,351
1,877
8,228
8,228

597740000100.S Dlaždice keramickó - chodba (podra výberu ÍrNestora)

W                                                 8,228.1,35                                                                                                                                                   11.108
w                                            6,613m,080.1,1                                                                                                                            0,582

|i«|#K|ni57"s    |E::#m#ri#m#:=:::rqT#mv      |  m2  |      i:oÍ:|         2zg6|     .T::::=:=
W
W
W
W
W
W
Ľm

W
W

•nové soc. zariadenia"

2,956.1,025
0,900.1,025
0,85Ô.1,444
0,800*1,444.2
0.820.3,480
0,600.0,100.5
Medzisúčet
Súčet

3.030
0,923
1 ,236
2,310
2,854
0,300

1 0,653
10,653

597740003510.S
Dlaždíce keramické - sociólne zsriadenia (podľa výberu
investom)

W
W

145    K    771579811.S

11,292.1,35
15,244.i ,06 Prepočítané koeĺicientom množst\m

Montáž prechodového profflu

S" 10 z 12
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w                                               1.6o0  "vstup -jedáleh" 1 ,600
\^ĺ                                               O,600 "vstup  -sociôlne zariadenia                                                                                                  0,800
W                                         Súčet                                                                                                                                        2, 200

553640001 530. S
Profil prechodový univerzálny skrutkovacĺ a
samolepiaci, Al, šírka 41  mm, dížka 2,7 m

w                                           2,97029702970297*1,01  'Prepočítané koeficbntom množstva                                        3,000

998771 201 .S
Pľesun hmôt pre podlar`y z dlaždíc v objektoch výšky
do6m

D      781                            0bklady 3 425,94

781445126.S
Montáž obkladov vnútoľ. sti®n z obkladačiek kladených
do tmelu v obmedzenom priestore

1  566,22
Nnové soc. zariadenla"

(2.956.2+1,o25.2)r2,ooo
(0,900.2+1,0252)?000
(0.856'2+1,444.2).2,000
(0.Ô002+1,444Ž)'2,000.2
(1,97o.2u,eoo).o, l oo.5
(1,800*2+1,200E)2,000
Ú.800*1,970.1

(0,830.2).0.300
-3.480`0,830
-0,600.1,970.9

Medzisúčet
Súčet

15,924
7,700
9,200

17,952
2,270

1 2,000
-1,576

0,498
-2,888

-10.638

50,442
50,442

597640001800.S
Obklsdsčky keramické - sociálne zariadeni8 (podľa
výberu inveslora)

1792,54

W                                             50,442.1,25                                                                                                                                  63.053
W                                            63,053*1,06 'Pre     Čítené koefidentom množst\m                                                              66,836

i5o    K    99878i2oi.s          ::e6Sumn hmôtpreobkladykeramickév°bjektochvýšky         %                     33,588                         2m                                   67,is

D      784                            Maľby                                                                                                                                                                                                             930,77

151 K 784410100,S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov

m2 229,244 0,89 204,03
výšky do 3,80 m

152 K 784418012.S
Zakrývanie podláh a zaľiadenl papierom v

m2 57,343 1,20 68,81mlostnostiach alebo na schodisku
18,881

3,480.1,650.5
0,850*1,970.3
1,600`1,970.1
0,800.1,970
Súčet

153 K 784424271.S
Marby vápenné dvojnásobné ručne nanášsné,

m2 229,244 2,87 657.93tónovan6 s biewm stľopom na podklad jemnozrnný do
3'80 m
•celá chodba"

12,750.2.585
3,575.2,585

(3,480+3.473+3,423+3,484+3,413).0,400
2,472.2,569
1,300*1,444
Medzlsúčet
3,772*3.145.2
2,569.3.145

(12,750.2+2,585.2).3,145
(3,575.2+2,585).3,545
3.145.0,400.2.5
Ú,850.1,970.3
-(0,600+1,600).1,970
-3,48o.1,e5o.5
Medzjsúčet
"nové soc. zarladenia.

34 ,621                 "steny
Medzjsúčet
Súčet

Práce a dodávky M

Elektromontáže

'strop

"steny

1  796,35

1  796,35

154 K 210010002.S
Rúľka ohybná elektľoinštalačná typ 23-16, uložená pod

m 160,000 1,19 190,40
omietkou

'55 M 345710007700 Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16 m 160,000 0,32 51,20

156 K 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom,

ks 8,000 5,74 45,92§vorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
Í 157

M 345410002600.S Krabics inštalačná KU 68-1903 KA so svorkôvnicou a ks 8,000 2,82 22,56vlečkom
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158 K 210110001.S
Jednopólový sp lnač - radenk3 1   nás enný lp 44

ks 6,000 4,48 26,88' '`--`-````,  '`    `  -,vľátanezapojenia

'59 M 345340003000.S Spínač jednopólový nástenný IP 44 ks 6,000 3,7' 22,26

160 K 210201500.S
Zapojenie núdzového svletidb lp42,1x svetelný zdíojlineárnaŽlarivka-núdzovýľežlm

ks 1,000 6,07 6,07

76' M 348150000100.S
Svietidlo núdzovó žiarivkovó 1 xl 1W, 360xl40 mm,1 ks 1,000 26,10 26,10
hod., IP42, EVG, Ien núdzový režim

162 K 210203040.S Montáž a zapojenie stropnóho LED svietidla ks 8,000 13,63 109,04
V\/                                             7.eociálne zariadenia                                                                                                                    7,000
W                                          ťchodba                                                                                                                                   1,000
W                                           Súčet                                                                                                                                           8,000

7ô3 M 34813000240I.S LED svietidlo interiérovó podhľadové *s 8,000 44,67 357,36

164 K 210800186.S Kábel medený uložený v ľúľke CYKY 450n50 V 3xl ,5 m 160,000 0,40 64,00

W                                                   160                                                                                                                                                                    1 ÔO,000
W                                           Súčet                                                                                                                                         160, 000

165 M 341 1 1 0000700. S Kábel medený CYKY 3xl .5 mm2 m 1 60,000 0,71 73,60

166 K 210800187.S Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450#50 V 3x2,5 m 160,000 0,47 75,20

'67 M 341110000800. S Kóbel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 160,000 1,23 196,80

168 K 210 pc2 S®kacie práce a murárske výpomoci súb. 1,000 396,17 396,17

169 K 210 pcl
Podružný a inštalačný materiál  -káble, spojky,  úchyty,

súb. 1,000 92,79 92.79
pásky, hmoždinky
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Harmonogram stavby
"Stavebné úpravy priestorov Gymnázia Topoľčanoch -oprava sociálnych zariadení"

Popis

Rok 2022

M®siac D"mbeľ
Týždeň 51     1     52 1

Záčiatok I{Oniec D]žka trvania Celk. cena [EUR]

Stavebné úpľavy priestorov Gymnázia Topoľčanoch -opľava sociálnych 05.12.2022 30.12.2022 19,61 33 247,9
zariadení

Sociálne zariadenia 05.1 2.2022 30.12.Z022 19,61 33 247,92

Pnác® a dodávp HSV 05.12.2022 13.12.2022 6,14 10 715,7
_r__     l

Zvislé a kompletné konštrukcl® 06.12.2022 08.12.2022 2.37 1152,32

Ú pravy po\/ľchov. podlahy, osadenie 07.12.2022 12.12.2022 3,10 4 339'2

Ostatné konštrukcie a price+búľanie 05.12.2022 13.12.2022 6,14 4 893,
111,1

Presun hmôt HSV 07.1 2.2022 07.12.2022 0,99 330,25

Práce a dodávky PSV 05.12.2022 30.12.2022 19'61 20 735.8
----L--

lzolácie pľoti vode a vlhkosti 08.12.2022 09.12.2022 1,65 712,76

Izolácie topelné 09.1 2.2022 12.12.2022 1.03 405.9

Zdravotech. vnútomá karializácja 07.12.2022 08.12.2022 1,13 1  819,78

Zdravot®chnlka -vnútomý vodovod 08.12.2022 13.12.2022 3,92 3 506.8

Zdravotechnika - zariaď. predmety 05.12.2022 28.12.2022 17'43 3 495,16

Ústredné kúľenie, amatúry. 27.12.2022 27.12.2022 0,25 165,66

Ústredné kúľenie, vykurov. telesá 05.12.2022 29.12.2022 18,54 620,0

Konštrukcl® - drevostavby 12.12,2022 14.12.2022 2,15 717'71
i              l                l_I_

Konštru kcie stolárs ke 26.12.2022 30.12.2022 4,01 3 400,60

PcN)lahy z dlaždic 19.12.2022 21.12.2022 2'24 1  534,60

Obk]ady 15.12.2022 26.12.2022 7,46 3 425,94
:___,      _`:

Marby 28.12.2022 29.12.2022 1.98 930.77

:---:--:--:

Price a dodávky M 12.12.20Z2 29.12.2022 13,33 1  796,35

Elektľomontáže 12.12.2022 29.12.2022 1 3,33 1  796,3


