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ZMLUVA o DIELO č.02l20l8
uzavretá v zmysle § 53ó a nasl. Obchodného zákorrníka č. 5l3ll991 Zb. v znení neskorších

predpisov

čt. t
zmluvné stranv

1.1Objednávatel':
Sídlo: Obec Benkovce
Zastťrpený: lng. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciaclr teclrnickÝclr: Milan Baník
IČo: 00332267
DlC: 2020640875
tČ OPH: Nie sme plátcami DPH
Bankové spo_ierrie: Prina banka Slovensko. a. s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 35'79 2012 '
Telefón: +42l 57 4494l5l
Mobil:+42l 908875759
E - nrail: ocubenkovceíd,watel.sk
http ://www.o becben kovce.s k

1.2 Zhotoviteln ' J
Obchodné meno: ENERGOTRADING, s. r. o.
Sídlo: 093 01 Vranov nad Toplbu. Lúčna 83l/83
ŠtatLrtárny zástr.rpca: Peter Spusta, konatel'
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciaclr zrnluvrrých: Peter Spusta, konatelo
vo veciach technickýclr: Ing. František Kačmár
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: 0561900658/0900
IBAN: SK04 0900 0000 0005 6190 0658
IČo: 43 844 456
DlČ: 2022504550
lČo opH: slc022504550
Telefón: 057/4880911, 0907 946 804
Fax: ------
E, - rnail: energotrading@gmail.com

Zapísaný v Obchodný register Okresnélro súdtr Prešov. oddiel: Sro. vložka číslo: 19418lP

preambula

Tátcl ztttlttva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona ě.34312015 Z.z, o
vere.inom obstarávaltí a o zmene a doplnení rriektorych zákonov (d'alej len ,.zákon o verejnom
obstarávaní"). Objedrrávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejrrého ě

obstarávania - zadávanie zákazky podl'a §117 zákona ě.343l20l5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zll]ene a doplnení rriektorýclr zákonov.

!

obec Benkovce
Zvýšenie energetickej hospodámosti a modemizácia materskej školy v obci Benkovce - stavebná časť

Zákazkas nízkou hodnotou zadávanápodl'a §l l7 - práce
Zmluva o dielo č. ....
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2.2

2,3

2.4

čl. z
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Zvýšenie energetickej hospodárnosti
a modernizácia materskej školy v obci Benkovce stavebná čast"' zhotovitel'onr pre
objednávatel'a. Dielo Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia materskej školy v obci
Benkovce - stavebná čast' bude financované z projektu Zvýšenie energetickej hospodárnosti
a modernizácia materskej školy v obci Benkovce:
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
Operačný program: operačného programu l-udské zdroje. prioritná os 6 Technická vybavenosť v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. investičnej priority 6.1 Poskytovanie
podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komrrnít v mestských
avidieckych oblastiach, špecifického ciel'a 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane
vždelávania a starostlivosti v ranom detsfve.
lTMS20l4+:31206lC407

Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť pre objednávatel'a dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo v dqiednanom čase a podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zavázuje zhotovené dielo odovzdať objednávatelbvi riadne, včas, bez vád a nedorobkov
brániacich užívaniu, v zodpovedaj úcej kval ite.

Objednávatel' sa zav'ázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podl'a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Zhotovitol' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponu.je takými
kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

čt. s
Rozsah a spósob plnenia a splnenia

Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podl'a článkrr 2. bod
2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentácie Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia
materskej školy v obci Benkovce
c) Stavebného povo|enia č. 16712016 na zhotovenie stavby Zvýšenie energetickej
hospodárnosti a modernizácia materskej školy v obci Benkovce (príloha č. 5 tejto zmluvy)
zo dňa právoplatnosti 0 1 .06.20 l 6

d) Výzvy na predkladanie ponúk,

e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. l tejto zmluvy),

Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podl'a č1.2, bod 2.1 budú
vykonané v rozsahu prílohy č. l Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné ěastiplnenia predmetu zmluvy
3.3.1, Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej

kvality v dvoch vyhotoveniach.
3.4 Spósob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotovitel'splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním
, preberacieho protokolu, bezvád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením

prípadných podmienok uživania!ýkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

obec Bcnkovcc
Zvýšenie energetickej hospodámosti a moderntzácia ntaterske.i školy v obci Benktlvce - slavcbná čast'

7,áka,zka s nízkou hodnotou zadávaná podl'a § l l 7 - prácc
Zntlttva o dielo č, .,,,
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Pre predrnet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávatel'ovi
v jeho sídle a to v rozsahu. tenníne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvott.

čt. +
Čas a miesto plnenia

4.1 Terrnín realizácie diela:
Tennin zaěatia: 02.05.2018
Termín ukončenia: 27.08.2018
4,2 Zllotovitel' je povinný bez meškania informovať objednávatel'a o vzniku udalosti, ktorá bráni

alebo sťažuje realizáciu diela, s dósledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
V prípade. že zhotovitel'bude v omeškaní s plnením z dóvodov spočívajúcich na jeho strane viác
ako l4 dní. považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávatel' zhotovitel'a najneskór 3 pracovné dní pred lehotou,
ktorú určí objednávatel' na toto prevzatie staveniska, najneskór však dňa 23.04.2018. Túto
skutočnosť oznámi objednávatel'e-mailom zhotovitelbvi na adresu uvedenú v tejto zm|uve o dielo
v člárrku I.

4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kmj, Okres Vranov nad Toplbu, Benkovce č. 140,
parc. č. |2712 l.

čl. s
Cena predmetu zmluly

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. l 8/l996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH
DPH 20 %
celková cena diela
Slovorn: sto.iederrtisíc

5.3 Sťrhrlrný položkový rozpočet vrátane vedl'ajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačne.i
činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. l tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu závázný.
V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podl'a potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za
skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné,
náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná
činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod,
Cena uvedená v bode 5.2 pokriýva celý zmluvný závázok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávatelbvi riadne
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

čt. o
Platobné podmienky

Zhotovitel' uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podl'a zmluvy. Faktúru - daňový doklad je
možné vystaviť v lrodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť
prestavané.

Zhotovitel'musí svoje práce vyúčtovať overitel'ným spósobom. Faktúra musí byt'zostavená
prehl'adne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným

zvýšenieenergetickel hospodámostiamodemizáciamTffi:i,;§l,"ů:Yrffffi:":i}iíi"rXi§!
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Strana 3 z l0

MlNl§!n.ryg
vNúTR^
sLoVtN§KE| REPUBLlKY

EURÓPSKA ÚNfA

f:Uróp§ky 9ociátny fond
turopsky íond reglonělneho řozvo]a

84 650,30 eur
l 6 930,06 eur

101 580,3ó eur
páťstoosemdesiat eur 36 centov

5.4

5.5

6.1

6.2

a



*w* oPERAČNÝPRoGRAM
!tt [uDsKÉzDRoJE

popisom prác podl'a zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Yýkaz
vykonaných množstiev musí byt'potvrdený stavebným dozorom objednávatel'a, prípadne d'alšírni

' písomne poverenými osobami.

6p Zhotovitel'predloží objednávatelbvi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením

_ čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných
" množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávatel'overí iclr správnosť

v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto

overeného výkazu bude zh otov ite l' oprávne ný vystav i ť faktúru.
6,4 objednávatel' sa zavázuje uhrádzať zhotovitelbvi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac

v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania. Zhotovitel' nemóže voči objednávatelbvi uplatniť

sankcie, pokial' oneskorenie úhrady bolo spósobené bankou objednávatel'a.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náIežitosti podl'a § 71 zák. č.22212004 Z. z. v znení noviel a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúrry budú predkladané v

siedmych vyhotoven iach pre objednávatel'a.
Náležitosti faktúr:
a) označenie "faktúrď' a jej číslo.

, b) identifikačné údaje objednávatel'a a zhotovitel'a (IČO, DlČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu. na ktoný sa má platiť,

d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela.
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej spIatnosti, fakturačné obdobie,

f) fakturovaná sum4
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) gbjednávatel'om potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych
vyhotoveniach,
i) peěiatka a podpis.

6;6 Ak zhotovitel' doruěí nespravne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,

objednávatel' je oprávnený faktúru vratiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotovitel' nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v te_ito zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohl'adávky, ktoré vzniknú z tolrto zmluvného vďahu. nie je možrré

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohl'adávky, ak sa zmluvné

strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohod|i, že objednávatel' nie je v omeškaní s |ehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4

tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých rra

strane áotovitel'a. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6,10Cena diela bude zúétovaná vkonečnej faktúre vystavenej áotovitelbm po splnení zmluvnej

dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. l0%o zceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru

vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel'
zašle objednávatel'ovi koneěnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach. ktorú

uhradí objednávatel'do 60 dní od jej doruěenia.

6.11Práce, ktoré zhotovitel'vykoná bez príkazu objednávatel'a alebo odlišne od dohodnutého rozsahu.

, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotovitel' povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po

. tejto lehote móžu byt'odstránené na jeho náklady.

()bec Bcnktlvcc
Zvýšenie energetickej hospodánrosti a modernizácia materskcj školy,v obci llcrrkovce - stavťbná čast'

7.ákazka s nizkou hodnotcltt t adáv aná podl'a § l l 7 - práce
./.nlluva tl dielo č, .,.,
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čt.l
Záručná doba * zodpovednost'za vady q

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods,2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím,
očom sa spíše písomný protokol oodovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy, ktoný musí byť
podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7,2 Zhotovitel' vyhlasuje. že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2,1 má požadovanú akosť.
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnuqých podmienok v tejto zmluve, platných právnych
predpisov. STN. a ostatných predpisov.

7.3 Záruěná doba na predmet zmluyy špecifikovalrý v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov (minimólne 60
mesiacov, uchtídzač uvedie ním.navrhovanú zdručnú dobu), na technické zariadenia je záruěná
doba podl'a urěenia výrobcom a zaěina plynúť dňom odovzdania diela zhotovitelbm, O odovzdaní
predrnetu zmluvy špecifikovanom vč1.2 ods.2.1 sa spíše protokol oodovzdaní aprevzatí
predmetu zmluvy, ktory musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7,4 Ak zhotovitet' poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie inélro diela, než určuje zmluv4 a vady v dokladoch
potrebnýclr na užívanie diela ako aj právne vady.

7 .5 ()známenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods, 2.1 (reklamácia) musí byt' vykonané
len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a
popis. ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:

/ zjavné vady, tj, vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbomou prehliadkou pri
preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byt'reklamované zapísaním
v proíokole o odovzdaní a prevzatí predntetu zmlmly s tmedením dohodnutych termínov ich
odstránenia,

2 skryté vady. tj. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzaíi predmetu zmluvy
špecifikovanom včl. 2 ods.2.1 a vyskytnú sa v áručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich

. reklamovať u zhotovitel'a bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotovitel' je povinný
reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zltotovitel' je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený
podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Poěas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 5131199l Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' móže:

požadovat' odstránetlie vád dodanim časti diela za vadnú čast' diela. dodanie chýbajúcej
časti diela a ptlžadovat' odstránenie právnych vád,
požadovat' odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opravitel'né.
požadovat' primeranú zl'avu z dolrodnutej ceny diela alebo
odstúpit'od zrnluvy.

čl. s
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizrrie zltotovitel'v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži
lla výber zlrotovitel'a diela, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto zmluvy, v súlade s
požiadavkarni vyplývajúcini z povolení, v súlade s platnými technickými normaIni, platnými
právnyrni všeobecno záváznými predpisrni ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpisrni
a všeobectle záváznýni nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

' Obec Benkoňe
Zvýšenie energetickei hospodámosti a modemizácia materskej školy v obci Benkovce - stavebná časť

Zákazkas nízkou hodnotou zadávaná podl'a §l l 7 - práce
Zmluva o dielo ě. ..,.
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8.3

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktoý podpíšu oprávnení
, zástupcovia zmluvných strán.

Objednávatel' odovzdá zhotov itel'ov i súčasne so staven i skom :

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spósob merania a účtovania odberov
zhotovitel'a,
Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednávatel'om a zabezpečí
viditel'né označenie stavby, zabezpeěí príjazd avýjazd na stavenisko podl'a platných nariadení
v danej lokalite.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpeěuje zhotovitel',
Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú

súčasťou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktoqých dováža materiál a mechanizny
a odvéůa zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné
škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotovitel'objednávatelbvi a uspokojí nároky tretíclr
osób.

8.6 Zhotovitel'uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
doěasných prípojov a meračov, vrátane telefonu.

8.7 Zhotovitel'do 7 dní po odovzdaní diela zabezpeěí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveni ska a prípadného nepotrebného materi áI u.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotovitel'.

8.9 Zhotovitel' sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č., 14712013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na
výkon niektorlých pracovných činností a nariadenie vlády SR ě.39612006 Z, z. o mirrirnálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe. ktorá je predmetom
zmluvy atiežzabezpečiť plnenie povinností zamestnávatel'a na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s !ýmto nariadením.

8,l0 Zhotovitel' móže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.1l Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným včl. 2 ods. 2.1 prechádza na

objednávatel'a dňom podpísania protokolu o odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

8.12 Objednávatel'prizadávanítejtozákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. l2 zákona o verejnom
obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotovitel' je povinný zamestnať podl'a zákona č. 3l ll200l Z. z.
(Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimátne dve osoby spíra3úce
kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, azároveň
b)je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

8.13 Objednávatel' poskytne zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznalnu
osób, ktoré splňajú predpoklady uvedené vbode 8,12, písm. a) ab). Splnenie predpokladov
uchádzačmi o zamestnanie podl'a bodu 8.12, písm. a) ab) .sa preukáže čestným vyhlásenírn
uchádzaěa o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným
potvrdením príslušného úradu práce o zaradeni uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanýclr. Ak zhotovitel' nevyberie zo zoznamLl osób
predloženého objednávatelbm vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotovitel'oprávnený zamestnat'
iné osoby splňajúce kumulatívne predpoklady podl'a bodu 8.12, písm. a) a b).

zvýšenie energetickej hospodámosti a modemizaciaumffiř:3 
;§"";;i:;!;§§eoi;1"ř,xi§:

Zm|uva o die|o č, ....
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8.14 Zhotovitel' je povinný preukázať splnenia povinnosti zamestnať dve osoby spíria.lúce
predpoklady podl'a bodu 8.12, písm. a) ab), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej
splnenie (napr. pracovná zrnluva. dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení
uclrádzačov o zamestnanie. potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o
zamestnanie so spracovaním osobných údajov).

8.15 Zoznatn subdodávatel'ov je uvedený vprílohe ě. 5. Zhotovitel'vprílohe č. 6 ktejto zmluve

uvedie údaje o všetkých známych subdodávatelbch, podiel zákazky, ktoný má v úmysle zadať

subdodávatel'om" predrnety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v
rozsalru lnello a priezvisko. adresa pobytu, dátum narodenia. ř

8.16 Každý subdodávatel'je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovat'
službu: oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej časti predmetu zákazky, ktoqý má subdodávatel' plniť. V prípade zmeny
subdodávatel'a počas trvania zmluvy medzi objednávatel'om a zhotovitelbm je povinný zhotovitel'
najrreskór v deli. ktoý predchádza dliu, v ktorom má zmena subdodávatel'a nastať oznámiť
objednávatel'ovi zmenu subdodávatel'a a v tomto oznámení uviesť min, nasledovné: podiel zákazky,
ktoý má v úmysle zadať subdodávatelbvi, podiel zákazky, ktoqý má v úmysle zadať subdodávatelbm,
predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a
priezvisko. adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávatel'. aj ten musí byť oprávnený
dodávať tovar. uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar.
uskutočtiovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vďahu k tej časti predmetu
zákazky. ktorý má subdodávatel' plniť. Nový subdodávatel' ku zmene subdodávatel'a predloží
aktuálny, doklad o oprávnení dodávať tovar. uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoqý má subdodávatel'plniť, v origináli alebo overenej kópií.

8.17 V prípade zmeny subdodávatel'a, ak tento subdodávatel' má povinnosť zapisovať sa do registra
paftnerov vere"jného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku
dňu zmeny subdodávatel'a.

člq
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade orneškania zhotovitel'a s vykonanirn diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne
určeIronr včl. 4 ods 4.1 rnóže objedrrávatel'uplatniť znrluvnú pokutu vo výške 0,05% zakaždý
deri orneškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade orneškania objedrrávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v tennítre
špecifikovanom vč1.4 ods.4.1 nróže zhotovitel'uplatniť úrok zomeškania vo výške 0,05oÁ za
každý deň omeškania znezaplaíettej časti ceny diela.

Zmluvrré strany si dohodli v prípade omeškania zhotovitel'a s odstránením zjavných a skry{ých
vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5. objednávatel'si móže uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške 33,00 € zakaždý deň omeškania.

V prípade nesplnenia povinnosti podl'a bodu 8.12" je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatelbvi
zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur zakaždý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

()bec Benkovce
Zvýšenie energeticke.j hospodámosti a modernizácia materskej školy v obci Benkovce - stavebná čast'

Z,ákazka s nizkou hodnotou zadávaná podl'a § l l 7 - práce
Zmluva o dielo č, ..,.
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l0.2

Cl. 10
ostatné ustanovenia

Zhotovitel, bude pri realizácii predmetu tejto zrnluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

zavázu_ie sa dodižiavať všeobecne závázrÉ predpisy. techrrické nonny a podrnierrky te.ito

zmluvy.

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti. ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsleclok

nepiedvídatel,ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok. V prípacle. že takáto

okllnosť bráni v plnení povinností podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo ob.iednávatel'ovi-

bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočrré alebo Úplné nesplnertie závázkov

podl,a zmluvy zmluvnými stranami primeralre o dobLr. po ktorú pósobili tieto okolrrosti.

l0.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dóvodov závaŽného PoruŠenia ustanovení

zmluvy ktoroukol1ek zo zmluvných strán:

l0.3.1 qýpoved'ou s 1-mesaěnou výpovednou lehotou

alebo
10.3.2 odstúpením od zmluvy.

l0.4 Výpovedná |ehota zaéina plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doruČení výPovede

druhej zmluvnej strane.

l0.5 Zazávažnéporušenie zmluvy sa považuje:

prekroěenie lehoty splatnosti faktúr objednávatelbm 9 
viac ako 30 dní_

prekročénie terminov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dnÍ,

neprevzatie staveniska zhotovitelbm v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dóvodov na strane
, 'ou3"anávatel'a, 

zaplati objednávatel'zhotovitel'ovi skutočne vynaloŽené nákladY.

čt. tt
i záverečné ustanovenia

l 1 .1 Zmluvanadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami,

l1.2 Zhotovitel, súhlasi so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávatel'a. Táto

zmluva účinnosť nadobudne nasiedujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávatel'a,

Zmlwa nadobúda účinnosť po splnóní odkladacej podrnienky, ktorá spočíva v tom Že dójde k

schváteniu procesu verejného obitarávania poskytovatel'om nenávratného finanČného PrísPevku,

V prípade nLschváleniu i.o..ru verejného obstarávania poskytovatel'om nenávratného finanČného

p.i.póuku, verejný obstarávatel'si výhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dóvodu

v nadváznosti ná doručenie správy z kontroly verejného obstarávania. ktorou PoskYtovatel'

nenávratného finančného príspévku neschváli predmetné verejné obstarávanie- TÚto skutoČnosť

oznámiobjednávatel'e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v Článku l.

l 1.3

l 1.4

l1.5

a

Akékol,vek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov Potvrdených

obidvoma zmluvnými stranami.
pokial, nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán. ako

aj právne pomery znej vypiývajúce. vznikajúce asúvisiace" zákonom č, 513/l99l Zb,

Obchodného zákonníka v platnom znení,

Zhotovitet, je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiacelro s Predmetom

zákazky tóaýtorveŘ poeas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného

finaneného prispevku a io oprávnenými osobami a poskYnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú:

u; rostyóuatel'nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

, ()bec Berrkovce

zvýšenie energetickej hospodámosti a modemizárcia mffii§;§lili)|'rffi§;ffi;'Íf|]ir::
Zntluva o dielo č, ...,
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b) Útvar následnej finančnej korrtroly a ním poverené osoby.
c) Najvyšší kontrolný úrad SR. príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Kornisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpisrni SR a EU.

l 1.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záváznáaj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán, t

l 1.8 Táto zrnluva je vyhotovená v ósmich (8) vyhotoveniach. z ktorych šest' (6) vyhotovenia obdrží
objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

l|.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretáv
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú,

l l .l0 NeoddeliteI'nou súčastbu tejto zmluvy je príloha:
č. l - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plrrenia zmluvy
ě.3 - Zoznam ekvivalentných položiek - neuplatňuje sa

č. 4 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotovitel'a za škodu spósobenú pri

výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za škodu podnikatel'a

poěas celej doby rea|izácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podl'a bodu 5.2 tejto

zmluvy.
č. 5 - Oznámenia o ohlásení drobnej stavby Zvýšenie energetickej hospodárnosti

a modernizácia materskej školy v obci Benkovce

Vo Vranove nad Topl'ou, dňa 09.03.20l8 v Benkovciach. dňa .(!l...Q.... .'.!I1ď

E N E RGOJT{?| 
ťrcr, 

§. r.o.

093 0í Vran_ov nad Topíou
tčo: +l g+l lso rč oinl

zhotovitel'
ENERGOTRADING. s. r. o.
Peter Sprrsta. konatel'

, ] -------
objednávatel'

Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce

obec Benkovce
Zvýšenic energetickej hospodámosti a rncldernizácia materskej školy v obci Benkovce - stavebná čast'

Zákazka s nízkou hodnottlu zadávaná pod l'a § l l 7 - prábe
Zm|uva o dielo č, ..,,

Strana 9 z l0
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PRÍLOHA Č. e ZOZNAM SUBDODÁVATBLOV _ VZOR

Vo Vranove nad Toplbu. dňa 09.03.20l8

§ N E RGOJ§tPl}lg, g. r.o.

093 01 Vranov nad Topíou
tčo: lg gu 456 lC DpH: §K20225045!!

fr.03.w(

0rráí*n'
objednávatel'

Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce

Obec [}enkovcc
ZvýŠenie energetickej hospodámostl a modernizácia nraterske.| školy v obci Benkovce - stavchná čast'

7,ákazka s nizkou hodncltou zadavaná podl'a § l l 7 - prtice
Zntiuva o dielo č. ,,,,

Strana l0z l0

obchodné meno. adresa navrhovaného
subdodávatel'a, IČO. údaje o osobe oprávnenej

konať za subdodávatel'a v rozsahu : meno a
priezvisko. adresa pobytu. dáturn narodenia a

kontakt

predrnet subdodávok Podiel
subdodávok v %

Bez subdodávok

Benkovciach. dňa

I
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ENERGOTRADING, s.r,o. Krycílist rozpočtu v EUR

C^

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie |Vaterskej škoIy Benkovce |ViestoI

0b.jekt:Búracie práce JKSO:

Rozpočet: Zmluva č.; Spracoval: Dňa: 06,02,2018

Odberatel: lčo:

1 |V3 oP

1 M2zP

10027 1 M
]

10 027 
,,

10 02,,

1 |V2 UP 10 027

A ZRN Konštrukcie Špeciíikovaný materiál l Spolu ZRN B lN - lndividuálne náklady

1 iHsV: i 7679,15 7679,1!],,
2 PSV: i 676,82 676,8l)l

6 práce nadčas

7 Murárske výpomoce

B Bez pevnej pod|ahy

9

10 Súčet riadkov 6 u'n, l-

4 lná

5 súčet: 8355,97 I_*'
C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11 Zariadenie r

l

12 Prevádzkové vplyvy

13 Stbženépodmienky

1^

..i

15

16 Ostatné náklady uvedenó v rozpočte

17 
. 

lnžinierska činnost'

1B Projektové práce

19

20 Sučet riadkov .16 
až 19: I-

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

pečiatka:

dátum:

I Celkovénáklady

21

22 DPH 20%z,

23 DPH 0% z:
]

24

Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: B 355,9

B 355,97 1671,1|

Sučet riadkov 21 až23._| rc ozz lt

F Odpočet - prípočet

odberatel, obstarávatel

podpis:

/
ť4=-,
.-úlidátum:

pečiatka:

dodávate|', zhotovitel

E}J E RG.OJRAPIť§, s. r.o.

093 0't Vranov nad Topíott
tčo: lg aql 456 lč Dptt: §K202l§O{i,

Benkovce
Textbox



0dberatel':

Projektant:

Dodávateť: Energotrading, §.r.o, Vranov n/T

stavba :zvlišenie energetlckej hospodárnosti a modernizácie Mater§kej školy Benkovce

0bjekt:Búracie práce

Dátum: 06.02.20í 8

ENERGOTRADlNG, s,r,o, v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla konštrukcie Specifikovaný

materiál

Spolu Hmotnosť v tonách sut'v tonách

Spolu SpoIu

1 - ZEMNE PRÁCE

3 - zvlsLÉ A KoMPLETNÉ KoNŠTRUKclE

9 _ osTATNÉ KoNŠrnuxcte n pnÁce

PRÁoE A DoDÁVKY HsV spolu:

725 - Zaiaďovacie predmety

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Krytiny tvrdé

PRACEA DoDÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

133,71

48,97

7 496,47

7 679,1 5

53,60

497,67

125,55

676,82

8 355,97

133,71

48,97

7 496,47

7 679,1 5

53,60

497,67

125,55

676,82

8 355,97

0,00000

0,02000

0,06615

0,0861 5

0,561 45

0,314

2,913

0,000

a nna

157,297

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000 4,623

0,00000 0,000

0,47530 149,447

0,47530 154,070

0,00
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Odberateť:

Pro|eKantI

Dodávatel: Energotradlng, §,r.o. Vranov n/T

Stavba :Zvýšenle energetickej hospodárnosti a modernizácie Materckej školy Benkovce

0bjekt:Búracie práce

ENERGOTMDlNG, s,r,o.

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 06.02,2018

Prehl'ad rozpočtových nák|adov v EUR

Por.

čislo

Kód

cen,

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

JednotkoVá

cena

Spolu DPH
o/o

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRAoE

1 272 11310-6121

2 001 13981_1101

3 272 16220-1151

4 272 16230-1152

5 272 16710-1151

6 001 17120_,l101

8 0,14 95290_2110

9 
,016 

96204-8114

10 0,13 9630+2819

11 0í3 96503-,1121

12 013 96504-2141

13 0í3 96504-3420

14 013 96508_,1712

15 013 96508-2932

,l6 013 96806-,í112

17 013 96806-1125

18 013 96806_2355

19 013 96806-2356

20 013 96806-2455

2í 013 96901-112,1

22 013 96902-11,11

23 013 97103-3651

24 013 97404-2553

25 013 97406-1010

26 013 97607-111,|

27 013 97801-1191

28 013 97803-6141

Rozobratie dlažby z betón. dlaždíc alebo fuárnic,dosiek alebo

tvaroviek

Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný

prostriedok v horn. tr, 5-7

Vodorovné premiestnenie uýkopu v horn, tr, 5-7 do 20 m

Vodorovné premiestnenie Výkopu v horn. tr. 5-7 do 1 000 m

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn, tr. 5-7

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách

s hrubým urovnaním nezhutnené

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

čistenie budóv zametaním v miestnOstiach,chodbách na schodištj a

na povalách

Búranie konštrukcii plochy nad 2m2, z betónu prostého

Búranie schodisk, stupňov betónových zhotovených na mieste

Búranie dlažieb z tehál,dosiek bez lóžka ,bez ohtadu na výplň

škár,kladené na plocho

Búr. podkl. betón alebo liat, asfalthr, do,10 cm nad 4 m2

Búranie bet. podkladu pod dlažby s poterom hr. do 15 cm

Búíanie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do ,l cm do 1 m2

odstránenie násypov pod podlahy alebo na strechách hr. do 20 cm

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do '1,5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvol. do 2 m2

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2

Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2

Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 
,l00 

mm

Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl, MV, MVC hr, do 60 cm

Vysekanie nýh V betón. dlažbe hl, do 10 cm š. do 10 cm

Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive h1.3cm š.4cm

frézovaním

Vybúranie kovových zábradlí a madiel

Otlčenie vnút. omietok sropov váp, vápenocem. do 100 %

oťčenie vonk. omietok brizolitových do 30 %

33,500 m2

4,000 m3

4,000 m3

4,000 m3

4,000 m3

4,000 m3

133,71

13,200 m

48,97

300,000 m2

1,625 m3

5,400 m

300,000 m2

3,350 m3

5,760 m3

21,250 m2

34,500 m3

18,000 kus

5,000 kus

1,560 m2

18,720 m2

8,600 m2

30,000 m

20,000 m

2,329 m3

21,000 m

36,000 m

18,000 m

47,700 m2

300,000 m2

24,79 20

77,20 20

4,20 20

5,72 20

19,00 20

2,80 20

133,7í

48,97 20

48,97

0,74

19,30

,1,05

1,43

4,75

0,70

3 - zvlsLÉ A KoMPLETNÉ KoNŠTRUKclE

7 012 34000-100í Rezanie stenových pórobet, hr, od 30 do 40cm

3 - ZVlsLÉ A KOMPLETNÉ KoNŠTRUKClE spolu:

9 - oSTATNÉ KoNŠTRUKclE A PRÁCE

3,71

0,06

101,93

3,18

1,22

53,20

70,62

1,67

3,24

0,14

0,25

3,53

2,75

3,34

0,70

2,49

24,24

5,27

2,14

2,73

2,00

0,48

18,00

165,64

17,17

366,00

178,22

406,77

35,49

111,78

2,52

1,25

5,51

51,48

28,72

21,00

49,80

56,45

110,67

77,04

49,14

95,40

144,00
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-

ENERGOTMDlNG, s,r.o, Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR
Por,

čisIo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,

výkaz-uýmer

Množstvo

V,ýmera

Merná

iednotka

Jednotková

cena

SpoIu DPH

29 0í3 97805-9531

30 013 97901-1111

31 013 97908-2111

32 32í 97908-2315

33 321 97908_23,19

34 321 97908-6,112

35 013 97913_1409

36 006 9810,1_,1111P

37 014 99928-111,1

PRÁCE A DODÁVKY PSV

725 - zaiaďouacie predmety

38 721 72511-0814

39 721 72521-0821

40 721 72559-0811

41 721 72581-0811

42 721 72582-0801

43 721 72586-0811

44 721 72599-1811

764 - Konšbukcie klampiarske

45 764 76431-1822

46 764 76435-1836

47 764 76435-2810

48 764 76435_9810

49 764 76441_0850

50 764 76443-0850

5í 764 76445-4801

52 764 76450_0000,1

765 - Krytiny furdé

53 765 76538-.1850

Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2

Zvislá doprava sute a vybúr. hmót za prvé podlažie

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmót do 10 m

Vodorovná doprava §ute a vybúIaných hmót po suchu nad 2000 do

3000 m

Príplatok za ďalšich 1000 m presunu po suchu

Nakladanie alebo prekladanie sute a Vybúraných hmót na dopravný
proslriedok

Poplatok za ulož.staveb.sute_na skládku

Demolácia krovu postupným rozoberanim

Presun hmót pre opíavy v objektoch výšky do 25 m

9 - oSTATNÉ KONŠTRUKC|E A PRÁCE spolu:

PMCE A DoDÁVKY HsV spolu:

Demontáž záchodov odsávacich alebo kombinovaných

Demontáž umlvadiel bez uflokových armatúr

Vnútr. prem. vybúr. zar. predm, vodor. do 100m v obj. do 6m

Demontáž vjtokových ventilov nástenných

Demontáž batérii nástenných do G 3/4

Demontáž zápachorných uzávierok jednoduchých pre zar, predm.

Demontáž jednoduch. konzol

7 25 - Zariaď ov acie predmety spolu :

Demontáž krytiny h|adkej stešnej z tabút 2000 x 1000 mm, so
sklonom do 30" 0,00732t

Klamp. demont, hákov, do 30'

Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do
30" rš 330 mm 0,0033t

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žíabu do 30. 0,001 1t

Demontáž oplechovania parapetov alebo plastových parapetných
dosiek rš od 100 do 330 mm 0,00,1 35t

Demontážoplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm
0,00337t

Demontáž odpadových rur kruhových, s priemerom 75 a 1 00 mm
0,00226t

Demontáž plechovej krytiny na ďalšie použitie

764 - Konštukcie klampiarske spolu:

Demontáž krytrny sklomaminátovej na použitle

765 - Krytiny tvrdé spolu:

PMCE A DoDÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

60,000 m2

140,408 t

140,408 t

140,408 t

2106,120 l
140,408 t

140,408 t

525,000 m3

0,077 t

7 496,47

7 679,í50

4,000 súbor

6,000 súbor

0,327 l

4,000 kus

4,000 súbor

6,000 kus

12,000 kus

53,60

350,000 m2

45,000 kus

40,000 m

4,000 kus

46,200 m

83,000 m

22,000 m

25,000 m2

497,67

45,000 m2

125,55

676,82

8 355,97

1 18,20 20

911,25 20

797,52 20

223,25 20

1 200,49 20

366,46 20

967,41 20

918,75 20

1,09 20

7 496,47

7 679,15

12,36 20

14,52 20

7,92 20

3,00 20

5,12 20

1,56 20

8,52 20

53,60

238,00 20

18.90 20

20,00 20

2,72 20

31,42 20

68,89 20

9,24 20

108,50 20

497,67

125,55 20

125,55

676,82

8 355,97

1,97

6,49

5,68

1,59

0,57

2,61

6,89

1,75

14,18

3,09

2,42

24,21

0,75

1,43

0,26

0,71

0,68

0,42

0,50

0,68

0,68

0,83

0,42

4,34

2,79
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ENERGOTRADlNG, s.r,o. Krycílist rozpočtu v EUR

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnostl a modernizácie |Vaterskej ško|y Benkovce Miesto:

Objekt:Ostatné práce JKSO:

Spracoval: Dňa:06,02.2018Rozpočet: Zmluva č.:

Odberatet:

Dodávate|': Energotrading, s.r,o, Vranov n/T

09301 Vranov nad Topl'ou

Projektant:

,l 
M3 oP

1 M2zP

1 M2UP

12419 1 M

12 419

12 419

12 41s

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Šp.i, ZRN B IN - lndividuálne náklady

1 HSV: 5 641,01 5 641 ,01

2 PSV: 1938,32 2770,20 47OB,52

3 MCE:

4 |né:

5 Súčet: 7579,33 211020]-03-49-;

6 práce nadčas

7 Murárske výpomoce

B Bez pevnej pod|ahy

9

10 Súčet riaorov O az 9l I
C NUS - náklady umiestnenia stavby D ] 0N - ostatné náklady

11

12

1a

14

15

zariadenie s

Prevádzkové vplyvy

St'ažené podmienky

Sučet riadkov 11 ažÁ:l

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 lnžinierska činnosť

18 Projektové práce

lo
.

20
i-

Suóet riadkov 16 až 19: I

projektant, rozpočtárcenár pečiatka:

podpis:

dátum:

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 10 349,5l

22 DPH 20o/"z,. 10 349,53 2 069 9.

23 DPH 0oÁz,

24 Sučetriadkov 21 až23,.m'
F Odpočet - prípočet

0dberater, obstarávateí

poapis: fr.a^(aíď--Lr

dodávatel', zhotovitel'

ENERGOT§{PIť§, §.r,o.

0_93 0í Vraqov nad Topíou
tčo: lg gll 456 lč DpH: §K202250455,

dálum: _Qať 
ll.*tl /ď_

pečiatka:

ku

-

tč0:

D|Č:

43844456

2022504550

lčo:

DlČ:

|čo:

DlČ:

Benkovce
Textbox



ENERGOTMDING, s,r.o, v

Popis položky, stavebného dielu, remesIa konštrukcie specifikoVaný

materiál

SpoIu Hmotnosť v tonách sut'v tonách

Spolu Spolu

0dberatel:

Projektant:

Dodávatel': Eneígotrading, §,r.o. Vranov nIT

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácie Mater§kej školy Benkovce

0bjekt:Ostatné práce

Spracoval:

JKS0:
Dátum:06.02,2018

EUR

3-zvlSLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKclE

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKclE

6 - úPRAV\,POVRCHoV, PoDLAHY, VÝPLNE

9 - oSTATNÉ KONŠTRUKc|E A PRÁCE

PMCE A DoDÁVKY HSV spolu:

733 - Rozvod potrubia

734 - Armatúry

735 - Vykurovacie telesá

763 - Konštrukcie - drevostavby

766 - Konštrukcie sto|árske

767 - Konštlukcie doplnk. kovové stavebné

775 - Podlahy vlysové a parketové

783 - Nátery

PMCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

369,40

226,82

4 503,73

54,1,06

5 64,1,01

1 18,55

8,63

31,34

777 ,46

319,03

0,01

365,67

317,63

1 938,32

7 579,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,1 6

164,08

0,00

39,1,25

2188,71

0,00

0,00

2770,20

2770,20

369,40

226,82

4 503,73

541,06

5 641,01

118,55

34,79

195,42

777,46

710,28

2188,72

365,67

317,63

4708,52

10 349,53

0,97799
,1,50079

29,90840

0,00000

32,38717

0,01015

0,00051

0,04415

0,33254

0,061 03

1,66542

0,02093

0,02875

2,1 6348

34,55065

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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0dberatel':

Projektant:

Dodávateť: Energotrading, s.r.o. Vranov n/T

Stavba :Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modeínizácie Materskej školy Benkovce

0bjekt:Ostatné práce

ENERGOTMDlNG, s.r.o, Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 06,02.2018

Por,

čísIo

Kód

cen,

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla,

výkaz-výmer

Množstvo

výmera

[/erná

jednotka

JednotkoVá

cena

SpoIu DPH
ol

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - zVlSLÉ A KoI/PLETNÉ KoNŠTRUKclE

1 014 31027-9841

2 012 31714-3625

3 012 31714-3721

4 _ VODOROVNÉ KoNŠTRUKclE

4 312 43431-2151

6 - úPM\rí PoVRcHoV, PoDLAHY, yÝPLNE

5 011 61241-1121

6 011 61242-1637

7 014 63131-2121

8 011 63245-1136

9 011 63245_6121

10 011 63247-7005

11 011 63292-1411

12 011 63292-1413

734 - Armatúry

17 731 73420-9113

18 MAT 551 012310

19 MAT 551 012380

20 731 99873-410,1

Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v muňve nadzáklad,

pórobetónovými tvárnicami hr. do 375mm

Preklady nosné Ytong 2240x3O0x250mm

Preklady nosné Ytong 1 490x375x249mm

3 - ZusLÉ A KoMPLETNÉ KoNŠTRUKclE spolu:

Schody v dlažbách z betónu tr, C 25/30

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKclE spolu:

0,675 m3

1,000 kus

1,000 kus

369,40

5,500 m

226,82

38,590 m2

38,590 m2

1,536 m3

70,450 m2

2,475 m2

19,200 m2

51,250 m2

2,475 n2

4 503,73

30,009 t

54í,06

5 64í,010

7,000 m

2,000 kus

0,048 t

1,18,55

2,000 kus

1,000 kus

1,000 kus

0,001 t

34,79

226,82 20

226,82

83,35 20

682,66 20

287,71 20

996,87 20

50,07 20

315,65 20

1 980,30 20

107,12 20

4 503,73

258,45

106,31

88,64

41,24

174,45

106,31

88,64

369,40

20

20

20

Postrek vnút, izolácií alebo konštr. stien cementovým mliekom

0mietka Vnút, stien vápenná štuková

Doplnenie,jesfuujúcich mazanín betónom prostim pl. 1-4 m2 hr. do
80 mm

'Poter 
pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr, do 5 cm

Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem,/m3 drevom hladený hr. 2 cm

Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm

Dlažba z dlaždic z vymývaného betón u h r. 40 mm pod|áh kladených
do ílexibiIného mrazuvzdorného lepidla

Dlažba z dlaždic z vymývaného betónu hr.40 mm schodiskových
stupňov kladených do flexibilného mrazuvzdorného lepidIa

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2

Ventil radiátorový G í/2

Ventil radiatoroyý spátný G 1/2

Presun hmót pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m

2,16

,l7,69

,l87,31

14,15

20,23

16,44

38,64

43,28

6 - úPMVY PoVRcHoV, PoDLAHY, VÝPLNE spolu:

9 _ oSTATNÉ KONŠTRUKC|E A PMCE
13 0,14 99928-12,11 Presun hmót pre opravy Vonk. p|áštbv v objektoch do uýšky 25 m

9 _ oSTATNÉ KoNŠrRuxcle R pRÁCE spolu:

PRÁCE A DoDÁVKY HSV spolul

PRÁCE A DODÁVKY PSV

733 _ Rozvod potrubia

14 731 73311-í103 Potíubiezrurokzávit.bezošvýchbežnýchnízkot|ak.DN15

15 731 73311-3113 Pripl.zazhotovenieprípojkyzrúrokzávitovýchDN,l5
'l6 731 99873-3101 Presun hmót pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m

733 - Rozvod potrubia spolu:

18,03 541,06

541,06

5 64í,01

14,89

5,67

62,10

4,29

14,96

11,20

47,35

104,23

1 1,34

2,98

118,55

8,58

14,96

11,20

0,05

34,79
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ENERGOTRADlNG, s.r,o, Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

Por.

čislo

Kód

cen,

Kód položky Popis položky, stavebného djelu, remesla,

výkaz-výmer

Množsfuo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Spolu DPH

Yo

735 - Vykurovacie telesá

21 731 73515-8120

22 731 73515-s210

23 MAT 484 9D02901

24 73í 99873-510í

763 - Konštrukcie - drevostavby

25 763 76313_3220

26 763 99876-3101

Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak, skúšky telies vodou

Montáž Vyk, telies panel. 2 rad, do 1 1 40mm

Radiátor UW Viessmann alebo ekvivalenl 22VK 1400/600, s

nýchlomontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou

Presun hmót pre Vykur. telesá UK V objektoch Výšky do 6 m

735 - Vykurovacie telesá spolu:

SDK podhtad KNAUF alebo ekvivalent D1 1 3 zavesená nosná kca

ocel proíil dosky GKF hr. 1 5 mm

Presun hmót píe drevostavby v objektoch výšky do 12 m

1,000 kus

1,000 kus

í,000 kus

0,042 t

195,42

,l9,200 
m2

0,322 t

777,46

3,000 kus

3,000 kus

í,000 kus

1,000 kus

3,000 kus

3,000 kus

í,000 kus

2,000 kus

0,057 t

1,000 kus

7,10,28

0,010 o/o

20,000 m

,19,968 
m2

16,300 m

2,000 kus

2188,72

19,200 m2

0,171 t

365,57

94,50 20

195,69 20

1 1,50 20

56,50 20

256,50 20

26,64 20

2,81 20

7,44 20

2,20 20

56,50 20

710,28

0,01 20

1 004,60 20

247,60 20

36,51 20

900,00 20

2188,72

1l,30

17,67
,164,08

56,32

40,,l9

18,03

31,50

65,23

11,50

56,50

85,50

8,88

2,81

3,72

38,59

56,50

,1 

1,30

17,67

164,08

2,37

195,42

771,65

5,81

777,46

20

20

20

20

20

20

31

32

33

34

35

36

766 - KonšŤukcie stolárske

27 766 76666-2112

28 766 76668-2112

29 MAT 611 629230

30 MAT 6,11 640050

MAT 611 710303

766 76669-5213

MAT 6,1,1 871210

MAT 611 87,1610

766 99876-6101

MAT 611 640020

767 - Konštrukcie doplnk

37 767 99876-7201

38 MAT 553 466600

39 MAT 611 9800400

40 MAT 611 9800951

4í MAT 767 400900.í

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:

Montáž dvier kompl. otvár, do zamur. zár, 1-kfídl. do 0,8m

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl, hr. steny do 1 70-

350 mm

Dvere vnútorné drevené, 2/3 zasklenné, zámok dózický, vrchné
kovanie leštené z nehr. ocele, kíučky so štitmi na krúč, 800x1970
mm, označenie'l/P

Dvere vnútorné drevené,plné, zámok dózický, vrchné kovanie
leštené z nehr, ocele, kručky so štitrni na klúč, 800xí970 mm,

označenie zL

Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre jednokridlové dvere
600-,lí00 mm

Montáž prahov dvier 1-krídl.

Prah dubový dÍžka 62 širka ,l 5cm

Prah dubový dižka 82 šírka í scm

Presun hmót pre konštr. stolá§ke v objektoch výšky do 6 m

Dvere vnútorné drevené,plné, zámok dózický, vrchné kovanie
leštené z nehr. ocele, ktučky so štitíni na klúč, 600x1970 mm WC
izolačka

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

kovové stavebné

Presun hmót pre kovové stav, doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6
m

Montáž a dodávka nerezového zábradlia, vertikálne, kotvenie,
označenie D5

Laminátové tabu[e hr.lomm

Lišta sokrová s koncovkami

Montáž a dodávka - Hliniková markiza, prestrešenie priehíadný
polykaĎonát, nosné prvky nerez, kotvenie lepenými kofuami,

označenie z6

767 - Konštrukcie dop|nk, kovové stavebné spolu:

357,12 20

8,55 20

365,67

42

43

Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou parozábranou a s
olištovanim laminované tabule

Presun hmót pre podlahy Vlysové v objektoch výšky do 6 m

1,37

50,23

12,40

2,24

450,00

18,60

49,98

775 - Podlahy v|ysové a parketové

775 77555-1220

775 99877-5101

783 - Nátery

775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:

'o"^^'5p1



ENERGOTRADlNG, s.r.o, Prehl'ad rozpočtových nákladov v EUR

44 783 78342-4340 Náterykov.potí.aarmatúrsyntet.doDN50mmfaóybielejdvojnás. 7,000 m 2,82 19,74 20

1x email a základný náter

45 783 78389-4322 NáteromietokstienekologňeditelvodouPAlvlAKRYLOMuniverzál 38,590 m2 5,60 216,10 20

bielym 2x

46 783 78389-4612 Náterfaůami ekologickými rieditelnýmivodouSADAKR|NOM í9,200 m2 4,26 81,79 20

bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x

783-Nátery spolu: 3't7,63 317,63

PMCE A DoDÁVKY PSV spolu: 1708,52 4708,52

Za rozpočet celkom 10 349,53 10 349,53

Por.

čislo

Kód

cen.

Kód položky Popis položky, stavebného dielU, remesla,

výkaz-uýmer

Množstvo

výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

SpoIu DPH
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