OBEC SELCE
Obecný úrad Selce, 962 51 Selce 1
Selce 15. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
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Obec Selce ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu stavebných prác s predmetom
zákazky Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce – 1. etapa výstavby.
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Ide o zákazku, na ktorej realizáciu budú v prípade úspešnej žiadosti použité finančné
prostriedky z fondov EU (Výzva od MAS ), Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 309070Z865 je zverejnená v CRZ.
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1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Selce
Adresa: Obecný úrad, Selce 1, 962 51
Štatutárna zástupkyňa verejného obstarávateľa: Mgr. Mária Šulcová, starostka obce
IČO: 00647641
Bankové spojenie: VUB a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0024 5241 4051
Kontaktné osoby:
Mgr. Mária Šulcová - starostka obce
Telefón: 0905 714 327
e-mail: maria.sulcova@gmail.com
Mgr. Božena Bačíková – za proces verejného obstarávania
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01 Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com
Telefón: 0903 525 023
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/
uchádzačmi bude prebiehať prednostne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy: bozena.bacikova@gmail.com
2. Názov predmetu zákazky
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce -1. etapa výstavby
Hlavné kódy CPV:
45000000-7 Stavebné práce
44112400-2 Strecha
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
3. Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce vrátane dodávky materiálu.
4. Predmet zákazky - stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce, rekonštrukcia obecného objektu – I. etapa
výstavby, t. j. budovy súpisné č. 2, ktorá s budovou súpisné č. 1 tvorí polyfunkčný
objekt v centrálnej časti obce. Objekt tvorí kultúrny dom a obecný úrad. Jedná sa o
rekonštrukciu jestvujúcej sedlovej strechy a jej predĺženie nad zadnú časť objektu,
zastrešenú v súčasnosti plochou strechou na s. č. 2.
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Práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie od Ing. arch. Ivana Supuka,
autorizovaného architekta, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica. Projektová
dokumentácia (príloha č. 4) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy.
Rozsah prác a dodávok je určený výkazom výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy
(príloha č. 5)
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer
a v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky
na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa
identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov porovnateľných
výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby parametre
výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a
lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch. To znamená, že verejný obstarávateľ v
zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke naceniť ekvivalent výrobku, t. j. výrobok
porovnateľný s tým, ktorý je uvedený vo výkaze výmer.
4.1 Obhliadka miesta realizácie diela
Spoločná obhliadka miesta realizácie diela sa neorganizuje. Záujemcom sa
odporúča vykonať prehliadku miesta realizácie diela individuálne, aby sami získali
potrebné informácie a overili si skutočnosti z projektovej dokumentácie, ktoré
potrebujú pri spracovaní ponuky. Požiadavku o sprístupnenie objektu nahlásia
záujemcovia telefonicky alebo e-mailom Mgr. Márii Šulcovej, starostke obce, v
pracovných dňoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
27 868,46 € bez DPH
6. Financovanie predmetu zákazky
Zákazka bude financovaná z fondov EU, z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020, Poskytovateľ Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená miestnou
akčnou skupinou Hontiansko – Novohradské partnerstvo.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH v EUR.
Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto Výzve budú vyhodnotené
podľa výšky celkovej navrhnutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné
poradie všetkých hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou
cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené v zostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto.
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8. Lehota realizácie diela
Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 40 dní (po sebe nasledujúcich) odo dňa odovzdania staveniska.
Predpokladaná realizácia je po schválení procesu verejného obstarávania Poskytovateľom,
najneskôr do konca augusta 2022.

9. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:
- podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať
stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky; dokladom je výpis
z obchodného/živnostenského registra , čo si verejný obstarávateľ overil z verejne
dostupných zdrojov na internete pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení súťažnej ponuky,
- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f)
ZoVO,
- predložená súťažná ponuka musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami.
Poznámka: Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, že v zmluve o dielo, v článku X.
je ustanovená povinnosť zhotoviteľa počas doby plnenia zmluvy zamestnať na
realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky
(tzv. sociálny aspekt).
10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk
Lehota na predloženie ponúk uplynie 28. marca 2022 do 15:00 h
Ponuky je potrebné doručiť (aj s ohľadom na situáciu súvisiacu s koronavírusom),
prednostne elektronicky (mailom) na e-mailové adresy:
bozena.bacikova@gmail.com; bozena@post.sk; prípadne poštou do podateľne
Obecného úradu v obci Selce do 28. 3. 2022 do 15:00 h. E - mailovú správu alebo
obal ponuky je potrebné označiť PONUKA pre SELCE
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s nezmazateľným atramentom.
Predložená súťažná ponuka musí obsahovať:
a) List s identifikačnými údajmi uchádzača.
Poznámka: identifikačné údaje je potrebné uviesť v rozsahu: obchodný názov, sídlo
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového
účtu, kontaktná osoba, kontaktné telefónne číslo, príp. internetová adresa.
b) Vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 tejto
Výzvy - určenie celkovej ceny predmetu zákazky. (Prílohu č. 1 poskytujeme aj v
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editovanom formáte.)
c) Vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto
Výzvy. (Prílohu č. 2 poskytujeme aj v editovanom formáte)
d) Podpísaný návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).
Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača
oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy
konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri. (Prílohu č. 3 poskytujeme aj v editovanom formáte.)
e) Položkovitý rozpočet – ocenený výkaz výmer (podľa prílohy č. 5 Výzvy), so
zaokrúhlením na dve desatinné miesta - s použitím funkcie round, . (Prílohu č. 5
poskytujeme aj v editovanom formáte – v exceli.)
Poznámka: Ponukovú cenu za dielo požadujeme stanoviť komplexným ocenením výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela. Povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah výzvy, vrátane návrhu zmluvy
a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky.
Uchádzačom navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia pokryť všetky
náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu a celkovú sumu, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“ ani záporným číslom. Navrhovaná zmluvná cena za dielo musí byť stanovená ocenením predloženého výkazu
výmer bezo zbytku, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne skorších predpisov, s dodržaním názvu položky a poradia podľa poskytnutého výka zu výmer.
Cenová ponuka vrátane rozpočtu stavby, bude predmetom kontroly poskytova teľa príspevku, ktorý môže požadovať bližšie vysvetlenie jednotlivých položiek
ponuky, najmä s ohľadom na platnú databázu cenníkových cien.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a v jej prílohách. Nie je prípust né rozdelenie zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
11. Otváranie ponúk:
- otváranie ponúk za prítomnosti uchádzačov sa neorganizuje (ponuky môžu byť
doručené elektronicky - e-mailovou poštou).
12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
- ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30. 06. 2022.
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13. Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu o predloženie nasledovných dokladov v origináli:
- zmluvy o dielo na podpis,
- položkovitého rozpočtu, ktorý bude prílohou podpísanej zmluvy v tlačenej
podobe a v elektronickej podobe (vo formáte excel)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo
možné ich predvídať.

5 príloh
1. Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny
2. Čestné vyhlásenie uchádzača
3. Návrh zmluvy o dielo
4. Projektová dokumentácia
5. Výkaz výmer

Mgr. Mária Šulcová
starostka obce
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PRÍLOHA č.1 – cenová ponuka

Návrh na plnenie kritéria - najnižšej ceny
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce -1. etapa výstavby
Obchodné meno a sídlo:
Vyberte správnu možnosť:
- som platiteľ DPH

- nie som platiteľ DPH

Číselné hodnoty návrhu ceny uveďte do tabuľky:

Ukazovateľ

Cena v €
bez DPH

DPH
v€

Cena celkom v €
(vrátane DPH)
neplatiteľ DPH uvádza
konečnú cenu

Celková cena
za predmet zákazky

Miesto a dátum :

odtlačok pečiatky
podpis štatutárneho zástupcu
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PRÍLOHA č.2- vyhlásenie

Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže
Uchádzač : ...............................................................................................................
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky s názvom
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce - 1. etapa výstavby, ktoré určil verejný
obstarávateľ – Obec Selce vo Výzve na predkladanie ponúk.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať
podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a
technologické postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú
určené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) - sme
oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky a podľa § 32
ods.1, písm. f) - nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA č.3 – zmluva o dielo

Zmluva o dielo
číslo: ............../2022
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

Čl. I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Obec Selce
Sídlo:
Obecný úrad, 962 51 Selce 1
Zastúpený:
Mgr. Máriou Šulcovou, starostkou obce
IČO:
00647641
Bankové spojenie:
VUB a. s.
IBAN:
SK02 0200 0000 0024 5241 4051
Telefón:
0905 714 327
e-mail:
maria.sulcova@gmail.com
Oprávnené osoby na rokovanie:
- vo veciach technických: Mgr. Mária Šulcová - starostka obce
- vo veciach zmluvných: Mgr. Mária Šulcová - starostka obce
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
Telefón:
E-mail:
Oprávnené osoby na rokovanie :
- vo veciach technických :
- vo veciach zmluvných:
II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce - 1. etapa výstavby. Miesto plnenia je
katastrálne územie obce Selce; číslo popisné 2.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo výzve na
predkladanie ponúk zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ „POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie od Ing. arch. Ivana
Supuka, autorizovaného architekta, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Termín zhotovenia diela
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1. Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať do 7 pracovných dní po písomnej výzve objednávateľa.

2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v období od odovzdania
3.
4.

5.
6.

7.

8.

staveniska do 40 dní.
Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 40 dní od začatia prác. Ak predmet
plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II.tejto
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo považuje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o
odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ
určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením
záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.
Lehota uvedená v bode 2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou:
- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spôsobené konaním zhotoviteľa.
Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke
trvania okolnosti podľa bodu 6.
IV. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích
podmienok, určených STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo
výške:
Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :
Cena diela spolu s DPH:
Slovom:
2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená položkovitým
rozpočtom.
V. Fakturácia a platenie
1. Ak budú zo strany objednávateľa požadované menej práce a dodávky oproti zmluve,
tieto budú odpočítané z ceny diela na základe položiek podľa cenovej ponuky
predloženej zhotoviteľom.
2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní.
3. Fakturácia sa uskutoční jedenkrát mesačne po ukončení prác a dodávok na základe
súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdených objednávateľom podľa cenovej
kalkulácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou
na fakturované vykonané práce.
4. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok.
5. Po ukončení diela v deň odovzdávacieho a preberacieho konania zhotoviteľ predloží
konečnú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných
prác.
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6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany s týmito údajmi:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- názov a cenu diela
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto výkonu prác
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 4 tohto článku, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
8. Faktúra musí byť vystavená a doručená objednávateľovi v dvoch origináloch.

VI. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zodpovedným zástupcom zhotoviteľa pre realizáciu diela je …………………….
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
3. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v súlade s platnými
normami.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46 pís. d zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávateľskými prácami kedykoľvek, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
VII. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme ukončené dielo písomnou formou a to zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú sumu v dohodnutom termíne.
VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak neboli spôsobené zlým užívaním diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom zmluvy je 60, slovom šesťdesiat
mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pokiaľ objednávateľ bezdôvodne oddiali prevzatie diela po vyzvaní zhotoviteľom - záručná
doba sa adekvátne skráti.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu prevedených prác a dodaného materiálu v prípadoch:
- ak zariadenie poškodí objednávateľ alebo tretia osoba,
- ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním alebo nepovolenou manipuláciou.
6. Prípadné reklamácie objednávateľ uplatní písomnou formou na adresu zhotoviteľa,
bez zbytočných odkladov, po zistení nedostatkov, alebo poruchy - s popisom závady,
poprípade uvedie ako sa prejavuje závada.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásenú závadu začať odstraňovať do 24 hodín od prijatia
písomnej reklamácie a závadu odstrániť čo v najkratšom čase. V prípade, že závadu
nemôže z technických príčin odstrániť do 24 hodín, upozorní objednávateľa na dôvod
a určí najkratší možný termín odstránenia závady.
8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
9. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí,
ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom
diela v dohodnutých lehotách.
12. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
IX. Prekážky v práci, prerušenie prác, zastavenie prác
1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace
s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii diela, okrem
prekážok, ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky
ustanovenia zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.
2. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať
všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.
3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti
s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.
X. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ určuje osobitné podmienky plnenia tejto
zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri
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verejnom obstarávaní pre ľudí znevýhodnených na trhu práce.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prírode, ak ako Zhotoviteľ diela - predmetu tejto zmluvy
počas doby realizácie predmetu zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu diela, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
XI. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch
prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými
osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
3. Oprávnené osoby podľa bodu 2 sú:
a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
4. Odkladacia podmienka: Realizácia diela je podmienená schválením procesu
zadávania zákazky Poskytovateľom NFP. V prípade, ak nebude schválený proces
verejného obstarávania, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé z nich je originálom, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia zmluvy a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
6. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo
zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je jedna príloha:
Položkovitý rozpočet z cenovej ponuky zhotoviteľa
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju
podpisujú.
Selce

apríla 2022

Miesto doplniť apríla 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

........................................................
Mgr. Mária Šulcová
starostka obce
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A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Stavba:
Miesto stavby:
Okres:
Kraj:
Investor:
Projektant:
Časť:

Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce – 1. etapa výstavby
Selce
Krupina
Banskobystrický
Obec Selce
Obecný úrad, 962 51 Selce 1
ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt,
Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica
Architektúra

B. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
Riešený obecný objekt je súčasťou polyfunkčného objektu (súp. č. 1), ktorý tvorí kultúrny dom a
obecný úrad. Druhá časť budovy (súp. č. 2) je v súčasnosti nefunkčná a po navrhovanej rekonštrukcii
bude slúžiť pre komunitné aktivity občanov obce. Objekt je postavený cca začiatkom 20-teho
storočia. Objekt je prízemný. Riešená časť objektu má tvar obdĺžnika s vystupujúcou hmotou
prístavby vo východnej časti, zastrešená je čiastočne sedlovou a čiastočne plochou strechou.
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu objektu, ktorá zahŕňa zateplenie obvodových
stien objektu, výmenu výplní otvorov v obvodových stenách, zmenu časti strechy a zmenu systému
vykurovania. Vykurovanie objektu je v súčasnosti riešené lokálne pevným palivom, návrh uvažuje s
elektrickým vykurovaním. Nad časťou objektu je v súčasnosti plochá strecha bez tepelnej izolácie;
táto bude nahradená sedlovou strechou so zateplením v rovine stropu.
V 1. etape výstavby bude riešená rekonštrukcia jestvujúcej sedlovej strechy a jej
predĺženie nad zadnú časť objektu, zastrešenú v súčasnosti plochou strechou.
1.HSV práce:
1.1.Výkopy:
Návrh neuvažuje so žiadnymi výkopovými prácami.
1.2 Základy
Projektová dokumentácia nezasahuje do základových konštrukcií objektu.
1.3 Zvislé konštrukcie:
Skladba jednotlivých konštrukcií je určená vo výkresovej časti projektu pre vydanie
stavebného povolenia (legenda murív). V tejto správe sú len informatívne údaje o jednotlivých
skladbách.
1.3.1 Nosné konštrukcie:
Predpokladáme, že zvislé obvodové konštrukcie stavby sú vytvorené zo zmiešaného muriva,
hr. 400 mm, murovaných na nezistenú maltu. Vnútorné nosné konštrukcie sú zrejme taktiež zo
zmiešaného muriva. Návrh nezasahuje do nosných konštrukcií objektu.
1.3.2 Nenosné konštrukcie:
Vnútorné deliace konštrukcie sú vytvorené z tehlového muriva hr. 100 mm.
1.4 Vodorovné konštrukcie:
1.4.1 Stropy:
Stropy objektu sú drevené trámové, v miestnosti č. 103 je zrejme strop monolitický
železobetónový. Na stropoch bude v celom rozsahu stavby rozprestretá tepelná izolácia z minerálnej
vlny hr. 300 mm.
1.5 Strecha:
Objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom cca 42° s drevenou hambálkovou
konštrukciou krovu, uloženou na obvodových stenách. Ako strešná krytina je použitá keramická
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škridla. Odvod dažďovej vody zo strechy je riešený cez strešné žľaby a zvody na terén. Riešenie
nezasahuje do jestvujúcich konštrukcií sedlovej strechy. Nad časťou objektu (miestnosti 103, 104,
105 a 106 je v súčasnosti plochá strecha, ktorá bude nahradená sedlovou.
1.6 Povrchové úpravy:
1.6.1 Vnútorné úpravy:
Návrh nezasahuje do vnútorných povrchových úprav objektu.
1.6.2 Vonkajšie úpravy:
Zateplenie a povrchové úpravy fasád nie sú predmetom riešenia 1. etapy výstavby.
2. PSV práce:
2.1 Izolácie:
- nie sú predmetom riešenia 1. etapy výstavby.
2.2 Podlahy:
- nie sú predmetom riešenia 1. etapy výstavby.
2.3 Výplne otvorov:
- nie sú predmetom riešenia 1. etapy výstavby.
2.4 Klampiarske konštrukcie:
Jednotlivé konštrukcie (oplechovania parapetov, strešné žľaby a zvody) sú vyrobené z
pozinkovaného poplastovaného plechu hr.0.6 mm, spájaného bežnými klampiarskymi spojmi,
prevedenými podľa STN 73 3610 Klampiarske konštrukcie. Pre strešné žľaby a zvody je možné
alternatívne použiť plastový systém BRAMAC STABICOR, resp. obdobný.
V súvislosti so zateplením bočných stien vikierov je potrebné vytvoriť nové oplechovania
úžľabia v mieste styku steny vikiera s rovinou strechy. Tieto budú takisto vytvorené z pozinkovaného
poplastovaného plechu.
2.6 Sklenárske práce:
- nie sú predmetom riešenia 1. etapy výstavby.
C. BOZP, PREDPISY A NORMY
Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržoval všetky bezpečnostné, technické,
technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Vzhľadom na bezpečnosť
práce musí dodržať požiadavky Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
Pracovníkom, vykonávajúcim túto prácu, musí zabezpečiť primerané individuálne ochranné
pomôcky a pravidelne školiť o bezpečnosti práce.
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v súlade s platnými technickými STN,
technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov.

Vypracoval : ing. arch. Ivan Supuka
Október 2017 / September 2019
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Kód Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

číslo cenníka

Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 011 31123-1411

Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5

1,980 m3

6,6*3/2*0,2 = 1.980
2 011 34624-4341

Obmurovka pomúrnice z plných pál. tehál 29 cm na SMS 5 MPa

3,080 m2

15,4*0,2 = 3.080
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
3 011 41732-1414

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)

0,684 m3

4,5*0,38*0,2*2 = 0.684
4 011 41735-1115

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie

3,600 m2

4,5*0,2*2*2 = 3.600
5 011 41735-1116

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie

3,600 m2

6 011 41736-1821

Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505

0,048 t

0,684*0,07 = 0.048
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
7 011 95290-1114

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m

53,631 m2

"povala" 10,1*5,31 = 53.631
8 013 96203-2231

Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2

3,144 m3

"atika" (5+5,9+1)*1,2*0,2+4,8*0,3*0,2 = 3.144
9 013 97901-1111

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

11,775 t

10 013 97908-1111

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

11 013 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

12 272 97908-7212

Nakladanie sute na dopravný prostriedok

11,775 t

13 013 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

11,775 t

14 014 99928-1211

Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m

15 000 99999-0003

Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - nepredvídané práce

11,775 t
117,750 t

3,992 t
50,000 hod

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV
762 - Konštrukcie tesárske
16 762 76233-1812

Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2

25,800 m

4,5*4+2,6*3 = 25.800
17 762 76233-2110

Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2

94,200 m

"krokva" 59,2 = 59.200

1
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Kód Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

číslo cenníka

Spolu

"klieština" 35 = 35.000
18 762 76233-2120

Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2

119,000 m

"pomúrnica" 15,4 = 15.400
"klieština" 103,6 = 103.600
19 MAT 605 160320

Hranol MD 1 140x140 400-600

4,131 m3

(0,302+1,066+0,315+2,072)*1,1 = 4.131
20 762 76234-1136

Debnenia striech rovných z dosiek CETRIS skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 22mm

36,870 m2

"rímsa" 4,8*1,2+2,7*4,1+2*0,8+2,8*1,5+4,6*0,8 = 26.310
"štít" 6,6*3,2/2 = 10.560
21 762 76234-2202

Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2

186,000 m2

18,6*5*2 = 186.000
22 762 76234-2204

Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm

186,000 m2

23 MAT 605 171124

Strešná lata 3,5x5cm SM 2 400-600cm

289,850 m

263,5*1,1 = 289.850
24 762 76239-5000

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov

5,436 m3

4,131*1,1+36,87*0,022*1,1 = 5.436
25 762 99876-2202

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m

%
762 - Konštrukcie tesárske spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske
26 764 76431-1821

Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2

45,760 m2

4,5*6+6*1*2+2,6*2,6 = 45.760
27 764 76433-9230

Klamp. PZ pl. lem. komínov na hlad. krytine v ploche

2,000 m2

28 764 76433-9811

Klamp. demont. lem. komínov na vln. krytine v ploche -45ST

2,000 m2

29 764 76435-2201

Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-

37,200 m

18,6*2 = 37.200
30 764 76435-2801

Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST

11,000 m

31 764 76435-9211

Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100

2,000 kus

32 764 76435-9811

Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST

1,000 kus

33 764 76439-1210

Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 250

20,000 m

5*4 = 20.000
34 764 76443-0810

Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 250

11,700 m

"atika" 5+5,7+1 = 11.700
35 764 99876-4201

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m

%

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

765 - Krytiny tvrdé
36 765 76531-2860

Demontáž do sute jednodr. škridl. so zvetranou maltou

111,000 m2

11,1*5*2 = 111.000
37 765 76531-3111

Zastrešenie kryt. keramická striech na sucho s príslušenstvom

186,000 m2

18,6*5*2 = 186.000
38 765 76590-1122

Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou

39 765 99876-5201

Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m

186,000 m2
%
765 - Krytiny tvrdé spolu:

766 - Konštrukcie stolárske
40 766 76611-1820

Demontáž drevených stien plných

10,560 m2

"štít" 6,6*3,2/2 = 10.560
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Kód Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

číslo cenníka
41 766 76642-7112

Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov

Spolu

73,740 m

"rímsa,štít" 36,87*2 = 73.740
42 MAT 605 150010

Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375

0,203 m3

73,74*0,05*0,05*1,1 = 0.203
43 766 99876-6201

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m

%
766 - Konštrukcie stolárske spolu:

783 - Nátery
44 783 78378-2203

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)

437,100 m2

"krov" 186*2,35 = 437.100
783 - Nátery spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
45 921 21011-1111

M21 - 155 Elektromontáže bleskozvod

1,000 EUR
M21 - 155 Elektromontáže spolu:

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií
46 943 43011-1111

Montáž a dodávka OK s náterom

300,080 kg

"2xU180" 6,2*22*2*1,1 = 300.080
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom
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D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000
0,000

18

K 973031616.S

Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do
100x100x50 mm, -0,00100t

19

K 974031122.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na
akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, 0,00400 t

D

M

Práce a dodávky M

D

21-M

Elektromontáže

ks

1,000

0,000

m

12,000

0,000

0,000
0,000

1

K 210010301.S

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

2

M 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku

ks

1,000

0,000

ks

1,000

0,000

ks

2,000

0,000

3

K 210100251.S

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou
alebo páskou do 4 x 10 mm2

4

K 210100258.S

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou
alebo páskou do 5 x 4 mm2

ks

1,000

0,000

5

K 210110082a

Sporáková prípojka pre zapustenú/povrchovú montáž
vrátane tlejivky

ks

1,000

0,000

6

M 345320003615

Prístroj spínača 3, 3S, typ 2000/3 US, šporáková
prípojka so signálkou 1011-0-0816 CZ, ABB, 400V,
16A, IP20

ks

1,000

0,000

13

K 210120401.S

Istič vzduchový jednopólový do 63 A

ks

1,000

0,000

14

M 358220006900.S Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul

ks

1,000

0,000

15

K 210120404.S

ks

1,000

0,000

16

M 358220045900.S Istič 3P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly

ks

1,000

0,000

17

K 210190007

Montáž el. spotrebiča

ks

2,000

0,000

7

K 210800146.S

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5

m

22,000

0,000

8

M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2

m

22,000

0,000

9

K 210800147.S

m

22,000

0,000

10

M 341110000800.S Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2

m

22,000

0,000

11

K 210800158.S

m

22,000

0,000

12

M 341110001900.S Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2

m

22,000

0,000

D

95-M

Istič vzduchový trojpólový do 63 A

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5

Revízie

0,000

22

K 950101002.S

Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového,
panelového, skriňového, pultového do 10 prístrojov

pole

1,000

0,000

23

K 950103001.S

El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal.,
ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov
v priestore bezp. do 5 vývodov

obv.

2,000

0,000

24

K 950106004.S

Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového
okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5 vývodov

mer.

2,000

0,000

25

K 950106009.S

Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na
rozvodnom zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch

mer.

2,000

0,000
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PČ Typ
26

Kód

K 950107150
D

HZS

Popis

MJ

východisková revízia - malý rozsah

ks

Množstvo
1,000

Hodinové zúčtovacie sadzby

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]
0,000

0,000

20

K HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac
ako 8 hodín

21

K HZS000213.S

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej
ako 8 hodín
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hod

10,000

0,000

hod

5,000

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce, SO-01 Obecný objekt
Objekt:

B - Bleskozvod
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Selce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj
Projektant:

IČO:

Kotrle Antonín

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

0,00

Cena bez DPH

DPH

Základ dane
0,00
0,00

základná
znížená

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

EUR

Výška dane
0,00
0,00

0,00

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Strana 8 z 12

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce, SO-01 Obecný objekt
Objekt:

B - Bleskozvod
Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Selce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Kotrle Antonín

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

95-M - Revízie

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00
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ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia obecného objektu v obci Selce, SO-01 Obecný objekt
Objekt:

B - Bleskozvod
Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Selce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

Náklady z rozpočtu

44

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemné práce

D

45

5

K 572953112.S

D

9

Cena celkom [EUR]

0,000

D

K 113107142.S

J.cena [EUR]

Kotrle Antonín

0,000
0,000

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.
nad 50 do 100 mm, -0,18100t

m2

8,000

Komunikácie

0,000

0,000

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych
sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70
mm

m2

8,000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

0,000

43

K 919735113.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
hĺbky nad 100 do 150 mm

36

K 971033331.S

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.
do 150 mm, -0,02600t

ks

4,000

0,000

35

K 974031132.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na
akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, 0,00600t

m

12,000

0,000

D

M

Práce a dodávky M

D

21-M

Elektromontáže

27

K 210220010a

28

M 226320000100.S Decht náterový strešný

19

K 210220020.S

20

M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm

21

K 210220021.S

22
31

m

46,000

0,000

0,000
0,000

náter zemného spoja

ks

6,000

0,000

kg

0,300

0,000

m

50,000

0,000

kg

47,500

0,000

m

15,000

0,000

M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm

kg

9,375

0,000

K 210220035

Montáž revíznych dvierok pre skrytý zvod

ks

4,000

0,000

32

M 354410064450

Revízne dvierka pre skrytý zvod 476 020, nerez,
205x145mm

ks

4,000

0,000

33

K 210220050.S

Označenie zvodov číselnými štítkami

ks

4,000

0,000

34

M 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody

ks

4,000

0,000

25

K 210220253.S

ks

4,000

0,000

26

M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A

ks

4,000

0,000

ks

2,000

0,000

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2
vrátane izolácie spojov
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie
spojov O 10 mm

Svorka FeZn uzemňovacia SR03
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina
do 300mm2)

23

K 210220254.S

24

M 354410006210.S Svorka na pásovinu SJ 40/5

ks

2,000

0,000

11

K 210220650a

Svorka nerez k lapacej tyči

ks

1,000

0,000

12

M 3544236310

Svorka k lapacej tyči nerez DEHN č. 380 029

ks

1,000

0,000

13

K 210220656a

Svorka nerez na odkvapový žľab SO

ks

4,000

0,000

14

M 3544237151

Svorka okapová nerez SO dvojitá - 339 119

ks

4,000

0,000

17

K 210220657a

Svorka nerez skúšobná SZ

ks

4,000

0,000

18

M 3544237201

Svorka skušobná nerez SZ - 459 129

ks

4,000

0,000

15

K 210220660a

Svorka nerez univerzálna SU

ks

3,000

0,000

Strana 11 z 12

PČ Typ
16

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

M 3544237901

Svorka univerzálna nerez SU - 315 115

ks

3,000

0,000

1

K 210220800.S

Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový
Ø 8-10 mm

m

45,000

0,000

2

M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al

kg

6,300

0,000

3

K 210220804

m

16,000

0,000

4

Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie
M 354410064400.S
O 8 Al PVC

kg

3,200

0,000

29

K 210220805

Ochranná manžeta pre skrytý zvod

m

4,000

0,000

30

M 354410064410

Ochranná manžeta pre skrytý zvod 276 056

ks

4,000

0,000

5

K 2102208111

Podpery vedenia zliatina AlMgSi

ks

64,000

0,000

6

M 354410050110

Podpera vedenia nešpecifikovaná zliatina AlMgSi

ks

40,000

0,000

7

M 354410052425

Podpera vedenia DEHN 273 019 - držiak so sponou
nerez (skrytý zvod)

ks

24,000

0,000

8

K 210220831a

Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s
osadením

ks

1,000

0,000

9

M 354424040000

zachytávacia tyč zliatina AlMgSi DEHN č. 104 150

ks

1,000

0,000

10

M 3544240425

držiak izolačný DEHNiso 530mm na potrubie P50-300
č. 106 245

ks

2,000

0,000

D

46-M

Skrytý zvod AlMgSi drôt izolovaný zvodový Ø 8

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,000

40

K 460200154.S

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm
hlbokej, v zemine triedy 4

41

K 460560154.S

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4

m

55,000

0,000

42

K 460620014.S

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

m2

30,000

0,000

D

95-M

m

55,000

0,000

Revízie

0,000

38

K 950105001.S

Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku

zvod

4,000

0,000

39

K 950106010.S

Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu
uzemnenia ochranného alebo pracovného

mer.

4,000

0,000

D

37

HZS

K HZS000213.S

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej
ako 8 hodín
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hod

5,000

0,000

