
ZMLUVA O DIELO
uzavrela podl'a § 536 a nasl zakona č 513/1991/Zb Obchodny zakonruk

v zneni neskoršich predpisov na stavbu
"VZDUCHOTECHNIKA PRE ZPS A DS JESlENKA BYTČA"

Zmluvné strany

Objednávateľ
zastúpeny
IČO
OIČ
Banka
črslo učtu IBAN
kontakt
(ďalej len "obJednávatel"')

Mesto Bytča, Námestie SR č 1,01401 Bytča
Ing Miroslav Mmarčik, pnrnator mesta
OO 321 192
2020626399
VUB, a S Bratislava, pobočka Bytča
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
0905510922

Zhotoviteľ
Zastupeny
IČO
IČ DPH
OIČ
Banka
Č učtu IBAN
kontakt

UNIKLIMA, s ro, 013 52 Jablonové 106
Peter Krarnara, konateľ
50010905
SK2120147887
2120147887
Slovenska sponteľňa, a s
SK77 0900 0000 0050 7861 8305
0944454803

zapisany v Obchodnom registri Oki csncho súdu I:dll1é1 oddiel Sro, Vložka či-Jo MSI (ll!

(ďalej len "zhotovltel''')

sa dnešneho dňa dohodli na uzatvoreru tejto Zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "ZoO") za tychto
podmienok

Predmet zmluvy

Touto Zmluvou sa Zhotovríeľ zavazuje, že za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykona pre
Objednávateľa dielo "VZDUCHOTECHNIKA PRE ZPS A DS JESlENKA BYTČA" (dalej aj ,Dielo")
a Zhotoviteľ sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zaplatiť Zhotovrteľovi La nadne
vykonane Dielo cenu dohodnutu v tejto Zmluve

2 Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravarua reahzovaneho Objednavateľorn
postupom podl'a § 117 zakona č 343/2015 Z z o verejnom obstaravaru a zmene a doplneni niektorych
zakonov v znení neskoršich predpisov Podkladova dokurnentacia Objednávateľa zadanie VO, ako aj
cenova ponuka Zhotoviteľa vratane k nej pnloženernu vykaz - vymer zo dňa 12 OB 2019 prccto.iona
v sulade s vyzvou Objednávateľa zverejnenou dňa 30052019, su pnloharrn Zmluvy a tvorra jej
neoddehteľnu sučasť

II
Predmet a rozsah plnenia

Vykonanie Diela Zhotovtteľorn znamena vykonanie všetkych alebo akychkol'vek plneni, ktore su potrebne
na to, aby Dielo bolo vykonane v rozsahu podl'a Podkladovej dokurnentacie Objednavateľa, podla pokynov
Objednávateľa, v sulade s podmienkami dohodnutyrm v Zmluve, v požadovanej kvalite, z požadovanych
matenalov, zodpovedalo pnstušnyrn techruckym normam, štandardnym technoloqrckyrn postupom a
všetkym platnym pravnym predpisom tak, aby Objednávateľ mohol Dielo nadne plnohodnotne a učelne
využrvat'
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2 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v suvislosn s vypracovarurn cenovej ponuky, ako aj pred podpisom
Zmluvy dostatočne, naležite a s odbornou starostlivosťou oboznarrul so stavom predmetu Diela,
Podkladovou dokurnentacrou Objednávateľa a myrm podkladmi potrebnyrru pre riadne vykonanie Diela
a nezistil žiadne skutočnosti alebo rozpory, ktore by mu braruh vykonať Dielo v sulade so Zmluvou, vrátane
jej pnloh a ktore by mail alebo mohli mať vplyv na cenu Diela Ak Zhotoviteľ taketo skutočnosti alebo
rozpory zisn v priebehu vykonavarua Diela je povrnny bez zbytočneho odkladu, najneskôr však nasledujuci
pracovny deň o nich Informovať Objednávateľa a podľa okolnosti požiadať Objednavateľa o pokyn ako
postupovať Oo času uloženia pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ opravneny prerušiť vykonavarue Diela

3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať cele Dielo vo vlastnom mene a na vlastn u zodpovednosť

4 V pripade akehokoľvek rozporu medzi Objednávateľom a Zhotovrterorn týkajuceho sa rozsahu alebo
obsahu alebo kvality Diela, v prípadoch, ktore priamo alebo nepriamo neneši Zmluva, piati prsornne
stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povmny toto stanovisko Objednávateľa rešpektovat a pripadne
podmienky v ňom uvedene dodržiavať Ak by v priebehu vykonavarua Diela došlo k akýmkoľvek rozporom
medzi Objednávateľom a Zhotovrteľorn, nesmie dojsť k zastaveniu, prerušeniu prac na Diele alebo Ich
oneskoreruu, alebo mernu ovplyvneruu reahzacie prac zo strany Zhotoviteľa. pričom Zhotoviteľ zodpoveda
za všetky škody ktore vzruknu nedodržan Im tejto povinnosti

5 Ak Zhotoviteľ v priebehu vykonavarua Diela s odbornou starostlivosťou Zisti, že pre riadne vykonanie Diela
v sulade so Zmluvou je potrebne vykonať prace, ktore neboli v čase podania cenovej ponuky ani v čase
uzatvorenia Zmluvy predvídateľne a neboli zahrnute v Podkladovej dokurnentacu, je povinny bez
zbytočneho odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovnych dni pisornne o tychto skutočnostiach
mforrnovat Objednávateľa a tieto skutočnosti Objednavatelovi preukázať Ak je vykonanie takychto prac
nevyhnutne, Objednavateľ a Zhotovrteľ dodatkom tejto Zmluvy dohodnu podmienky Ich vykonania v súlade
s pnslušnyrru ustanoveniami zákona č 343/2015 Z z o verejnom obstaravarn a zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov

III.
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zavazuje vykonat Dielo do 60 (šesťdesiat) dni od dňa protokolarneho prevzatia staveruska
(najneskôr do 3011 2019)

2 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa Zmluvy sa bude považovať za splneny protokolarnyrn prevzaurn
Diela bez akychkoľvek vad alebo nedorobkov Objednavateľorn Vykonanie Diela zahrna odovzdaruc a
prevzatie staveruska Zhotovrteľorn, reahzaciu Diela, vypratanie staveruska pripadne jeho upravu do
pôvodneho stavu, odovzdavacre a preberacie konanie a odovzdanie všetkych potrebných podkladov,
vratane požadovanych skušok, atestov a cernfikatov zabudovanych materialov ako aj costranerue
pripadnych zistenych vad alebo nedorobkov

3 Zhotovitel po reahzacu Diela prsornne vyzve Objecnavateľa na prevzatie Diela Objednavatel na základe
vyzvy Zhotoviteľa urči termín preberacieho konania

4 Ak sa pri preberacorn konani zistia akekoľvek vady alebo nedorobky, Zhotoviteľ je povrnny všetky zistene
vady a nedorobky odstramt' na vlastne naklady v primeranej lehote podľa charakteru a zavažnosu zistenej
vady alebo nedorobku, dohodnutej s Objcdnavatelorn Po riadnom odstraneru všetkych vad a nedorobkov
Diela Zhotovitelorn, sa preberacie konanie nadi ustanovernrn bodu 3 tohto članku Zmluvy

5 Lehota na vykonanie Diela Zhotovrteľorn môže byť predlžená len o dobu prerušenia vykonavama Diela
podľa čl II bod 2 Zmluvy In fine, o dobu prerušenia vykonavarua Diela na základe prsornnej žiadosti
Objednávateľa alebo o dobu prerušenia vykonavarua Diela z dôvodu, ktory obe zmluvne strany nernohh
predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc) Začiatok a koniec doby prerušenia vykonavarua Diela musi byť
zaznarnenany v stavebnom denruku a potvrdeny Objednavateľorn Zhotoviteľ je povmny po tom, ako dôvod
prerušenia vykonavarua Diela odpadol alebo na základe prsornneho pokynu Objednávateľa bez
zbytočneho odkladu pokračovať vo vykonavaru Diela V pnpade prerušenia vvkonavarua Diela nema
Zhotoviteľ narok na nahradu škody alebo akychkoľvek nakladov vzruknutych v suvislosu s preruserurn
vykonavarua Diela

6 Zhotovrtel je povinny bez zbytočneho odkladu pisornne Informovať Objednávateľa o všetkych
skutočnostiach, ktore môžu mať vplyv na plnenie jeho zavazkov podľa Zmluvy Žiadne takcto skutočnosti
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na strane Zhotoviteľa však nie su dôvodom na predlženie lehoty na vykonanie Diela podľa bodu 1 tohto
članku Zmluvy

IV
Cena

Cena za vykonanie Diela podl'a Zmluvy je určena na zaklade vysledkov procesu verejného obstaravarua
a v sulade so zakonom NR SR č 18/1996 Z z o cenach v zneni neskoršich predpisov, a predstavuje
sumu

-
Cena bez DPH v € 

98271,59 1

20% DPH
19654,32

Cena celkom s DPH v € 
117925,91

Slovom stosedemnasťtlslcdevaťstodvadsaťpať eur a 91 centov

2 V cene za vykonanie Diela su zahrnute všetky naklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, spojené
s vykonarurn Diela, vratane nakladov na dodavku energií, vody a vypratanie staveruska

3 Cena za vykonanie Diela zahrňa aj všetky alebo akekol'vek naklady Zhotovrteľa z titulu podrukatel skeho
rizika zmeny Cien, ktora by mohla nastať v priebehu vykonavarua Diela alebo rizika miestnych prekážok.
sťaženych podmienok, ktore Zhotovrteľ mal a mohol predvidat' pri kalkulacu cenovej ponuky na zaklade
Podkladovej dokurnentacie Objednavateľa

4 Zhotovrte! nie je opravneny požadovať zvyšerue ceny za Dielo v dôsledku vlastnych chyb, nedostatočnej
koordrnacie, reahzacie a kontroly realrzacie Diela alebo v dôsledku omylu

5 Cena dalšich prac podl'a čl II bod 5 Zmluvy bude dohodnuta dodatkom tejto Zmluvy v sulade
s pnslušnýrm ustanoveniami zakona č 343/2015 Z z o verejnom obstaravaru a zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov

6 Zhotoviteľ vyslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že sa uplne oboznarml s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podľa članku II Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktore su potrebne na
riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a že pri ponukaru Ceny za Dielo sa podrobne
oboznarrul s Podkladovou Dokurnentacrou, preveril miestne podmienky na stavenisku, v kalkulacu Ceny za
Dielo zohľadrul všetky technicke podmienky a terrruny dodavky v rozsahu stanovenom v Podkladovej
Dokumentacu a tejto Zmluve, do Ceny za Dielo zahrnul všetky prace, matenaly a zariadenia potrebne na
vykonanie Diela, zohľadrul v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky VOČI
Objednavateľovi suvrsiace s predmetom Zmluvy

V
Platobné podmienky

Objednávateľ neposkytne Zhotovrteľovi preddavok na Cenu za Dielo

2 Cenu za Dielo v sulade s touto Zmluvou uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na zaklade faktury vystavenej
Zhotovrteľom Zhotoviteľ je opravneny vystavit fakturu až po prevzati riadne vykonaného Diela, teda Diela
bez vad alebo nedorobkov, Objednavateľorn

3 Faktura vystavena Zhotovrteľorn musi byť vystaven a v sulade s pnslušnyrru ustanoveniami zakona č
431/2002 Z z o učtovructve v zneni neskoršich predprsov a zakona č 222/2004 Z z o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskoršich predpisov Pnlohou faktury musi byť SUplS fakturovanych matenalov a prac
s vyčrslerurn Ich hodnoty, potvrdeny Objednavateľom, pričom musi byť dodržané poradie a označenie
položiek podľa Podkladovej dokurnentacie - vy kazu vymer, ako aj protokol o prevzati Diela
Objednávateľom bez vad alebo nedorobkov Ak budu fakturovane položky vyplyvajuce z pnpadnych
dodatkov k Zmluve, tieto musia byť uvedene oddelene

4 Ak faktura vystaven a Zhotoviteľom nebude mať naležitosn podľa bodu 3 tohto članku, Objodnavatel bez
zbytočneho odkladu fakturu vrati Zhotovrteľovi

5 Objednavatel zaplati Zhotovrteľovi cenu za Dielo bezhotovostnym prevodom na učet Zhotovrteľa do 1Lt dni
odo dňa doručenia faktury vystavenej Zhotoviteľom s naležitost'arm podľa bodu 3 tohto článku
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6 Zhotoviteľ nema pravo započitať žiadne svoje pohl'adavky alebo naroky VOČI Objednavateľovi proti
pohľadávkam alebo narokom Objednavateľa VOČI Zhotovrterovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti
inyrn narokom alebo pohl'adavkam Objednávateľa VOČI Zhotovrteľovi vzruknutyrn na zaklade alebo V
suvrslosn so Zmluvou Zhotovrtel rovnako nema pravo zadržiavať a neplatiť akekol'vek platby (Ich cast )
podľa Zmluvy z dôvodu akychkol'vek narokov alebo pohľadavok Zhotovrteľa VOČI Objednavatelovi

VI
Podmienky vykonania Diela, práva a povinnosti Objednávatel'a a Zhotoviteľa

Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveruska bezodkladne PO nadobudnutí učinnosti
Zmluvy Zhotoviteľ je povinny stavenisko prevziať v čase dohodnutom s Objednavateľom, najneskôr však
do piatich (5) pracovnych dní odo dňa doručenia vyzvy Objednávateľa Protokol o odovzdan I staveruska
musi obsahovať podrobny opis stavu odovzdavaneho objektu stavernska

2 Ak Zhotovrteľovi neprevezme stavenisko v lehote podľa bodu 1 alebo nezačne s vykonavarurn Diela do
piatich (5) pracovnych dni odo dňa do prevzatia staveruska, považuje sa takcto konanie Zhotovrtcľa za
podstatne porušenie Zmluvy

3 Zhotoviteľ je povmny vykonavať a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, podľa Podkladovoj
dokumentacre, pokynov Objednávateľa, v požadovanej kvalite, z požadovanych rnatenalov v sulade s
pnslušnyrru techruckyrru normami a štandardným technoloqickyrn postupom a Zmluvou

4 Zhotoviteľ je povinny odo dňa prevzatia staveruska až do protokolarneho odovzdania Diela
Objednávateľovi viesť prehl'adne a čitateľne stavebny denruk v sulade s ustanoverurn § 4E3d zákona č:
50/1976 Zb o uzemnom planovaru a stavebnom ponadku (Stavebný zakon) v zneni neskorš.ch predpisov
a vyhlaškou Ministerstva životneho prostredia SR Č 453/2000 Z z, ktorou sa vykonavaju rucktore
ustanovenia stavebneho zakona Zhotoviteľ je povmny zapis do stavebného denruka vykonat vždy v deň,
kedy boli prislušne prace vykonane V priebehu pracovneho času musi byť stavebny denruk na stavbe
trvale pristupny Zhotovite! je povmny treti prepis dennych zaznamov odovzdať Objednávateľovi vždy pri
vykonani priebežnej kontroly vykonaných prac Nesplnenie tejto povmnosti sa považuje za podstatne
porušenie Zmluvy Zhotoviteľ v rarnci zariadenia staveruska poskytne Objednavateľovi neobmcdzeny
pnstup k stavebnemu denruku

5 Zhotovrteľ je povinny pri vykonavaru Diela dodržiavat' ustanovenia Stavebncno zákona, ako aj všetkych
vykonavacich alebo SUVISlaClchvšeobecne zavaznych pravnych predpisov, napr nanadcrua vlady Sf~ č;
396/2006 Z z o rrururnalnych bezpečnostnych a zdravotnych požradavkach na stavenisko Akekol'vek
poplatky alebo sankcie v SÚVislosti s poruserurn všeobecne zavaznych pravnych predpisov znaša v plnom
rozsahu Zhotoviteľ

6 Zhotovrteľ je povmny udržiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty
vzruknute z jeho prac, zabezpečit' čistotu kornurukacn v zmysle platnych predpisov a zabezpečit'
bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okol:

7 Zhotoviteľ je povmny stavenisko zabezpečit' proti pristupu nepovolanych osôb a zabezpečit' jeho stražcrue

8 Zhotovitet je povmny zabezpečit' na stavenisku bezpečnosť a ochranu zdravia pri prac: a požiarnu ochranu
v zmysle osobitnych pravnych predpisov Ak Objednávateľ zist: počas vykonavarua Diela nedostatky alebo
akekol'vek porušenie predpisov na useku bezpečnosti a ochrany zdravia pri prací alebo požiarnej ochrany,
je opravneny dať Zhotovrteľovi prikaz na Ich odstranerue v určenej lehote, a po jej rnarnorn uplynut:
rozhodnut' o prerušeni vykonavarua Diela, až do doby Ich odstranerua O dobu prerušenia vykonavarua
Diela sa v takomto pripade lehota na vykonanie Diela podľa čl III bod 1 Zmluvy nepredlžuje I\k
Zhotovite! tieto nedostatky alebo porušenia neodstrarn V určenej lehote, považuje sa to za porušenie
Zmluvy podstatnym spôsobom

9 Zhotoviter je povinný konat s odbornou starostlivosťou a potrebnou opatrnost'ou tak, aby nedošlo ku
akejkoľvek škode v suvrslosti S jeho činnosťou v zaujme splnenia zavazkov podľa Zmluvy, vrátane činnosu
jeho subdodavatel'ov, na živote a zdravi tretieh osôb a majetku Objednávateľa alebo tretrch osôb Inak
V plnom rozsahu zodpoveda za vzruknutu škodu



10 Po prevzati Diela Objednavateľorn je Zhotovrteľ povmny bez zbytočneho odkladu, najneskôr však do troch
(3) pracovnych dni odo dňa do prevzatia Diela Objednavateľorn vypratať a uvoľrut' stavenisko a pnestor
stavby uviesť do pôvodneho stavu

11 Objednávateľ je povmny pred odovzdarum staveruska Zhotoviteľovi zabezpečiť všetky potrebne opatrenia
na spnstupnerue priestoru staveruska, napr zabezpečenie uzatvorenia potrebnych komurukacu, resp
obmedzenia alebo vylučerua dopravy v nevyhnutnom rozsahu po dobu vykonavarua Diela

12 Pre vylučerue akychkol'vek pochybnosti piati, že akekol'vek Zhotoviteľom vykona ne prace nad dohodnuty
rozsah Diela, pn padne prace naviac alebo praco vykonanc odchylne od Podkladovej dokurncntacre. ktore
nebudu vopred vyslovne schvalene Objednavateľorn formou pisornneho dodatku k Zmluve, nebudú
Objednávateľom Zhotovitelovi uhradene a Zhotovitel nie je opravneny požadovať Ich zaplatenie z
akehokol'vek dôvodu Za roveň piati, že akykol'vek zapis, zaznam alebo poznamka Objednavatela alebo
Zhotoviteľa v stavebnom denruku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela,
Ceny za Dielo, lehoty vykonania Diela ani zmenu ktorehokol'vek Iného ustanovenia Zmluvy

VII
Vlastnícke právo k vykonanému Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vylučnym vlastrukorn vykonavaneho Diela je od počiatku a po celu dobu vykonavarua Diela Objcoriavateľ
Vlastrucke pravo k jednothvyrn rnatenalom, komponentom, vyrobkom alebo myrn častiam Diela použityrn
Zhotoviteľom pn vykonavaru Diela, nado bud a Objednávateľ okamihom Ich zabudovania do Diela
Prípadne následne oddelenie týchto matenalov, komponentov, vyrobkov alebo mych časti Diela od
vykonavaneho Diela nema za následok zmenu vlastruckeho prava

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky matenaly, komponenty, vyrobkyalebo Ine časti Diela, ktore použue na
vykonanie Diela, budu bez akychkol'vek pravnych vad (nebudu predmetom založneho prava, inych prav
tretrch osôb, nebudu podliehať exekucu alebo konkurzu a pod) a Zhotoviteľ bude v čase Ich použiua na
vykonanie Diela Ich vylučnym vlastni kom Zhotoviteľ sa zavazuje, že pri vykonavaru Diela nepoužue Lladny
material, komponenty, vyrobkyalebo Ine časti Diela, na ktore by sa vzťahovala vyhrada vlastructva
akejkoľvek tretej osoby Zhotovrteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je opravneny sa za každych okolnosti
domnievať, že vylučnym vlastrukorn dodavaneho matenalu, komponentu, vyrobku alebo ktorejkoľvek Inej
časti Diela v čase Ich použitia pn vykonávam Diela je Zhotovrtel a okamihom Ich zabudovania do Diela sa
Ich vylučnym vlastrukorn stava Objednávateľ

3 Objednávateľ je vylučnym vlastn I kom všetkych veci, dokumentov alebo podkladov odovzdanych
Znotoviteľovi na nadne vykonanie Diela, a to po celu dobu vykonavarua Diela Zhotovrtelorn Zhotovitel je
opravneny a povrnny použit' všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdane mu Objodnavateľorn na
vykonanie Diela vylučne na učel vykonania Diela podľa Zmluvy Akekol'vek Ine použitie veci. dokumentov
alebo podkladov odovzdanych Zhotovrteľovi Objednavateľorn je zakazane a znamena podstatne poruscrue
Zmluvy

4 Po riadnom vykonani Diela, ako aj v prrpade predčasneho ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinny všetky
veci, dokumenty alebo podklady odovzdane mu Objednávateľom na vykonanie Diela bez zbytočneho
odkladu vratrt' Objednávateľovi

5 Nebezpečenstvo akejkoľvek škody na vykonavanom Diele odo dňa prevzatia staveruska až do
protokolarneho prevzatia Diela Objednavateľorn znasa Zhotoviteľ

VIII
Záruka, zodpovednosť za vady Diela

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktore ma Dielo v čase jeho prevzatia Objednavateľorn a ktore nebolo
možne Zistiť pn preberacom konani Objecnavateľ je povinny prevziať len Dielo bez akychkolvek vad
a nedorobkov, ktore boli zistene pn preberacom konani Postup pn Zisteni vad a nedorobkov pri
preberacom konani vyplyva z čl III bod 4 Zmluvy

2 Pre vylučerue pochybnosti piati, že Zhotoviteľ zodpoveda za to, že Dielo bude počas zaruónej doby
spósobrle na nadne uživarue a zachova SI obvykle vlastnosti Ak sa počas plynutia zarucnej doby ztsua
vady, Zhotovrtel je povmny na zaklade pisomnej vyzvy Objednávateľa tieto vady odstrarut na vlastne
na klady a vlastnu zodpovednosť, v lehote pnrneranej charakteru a zavažnosn zistenej vady Lehota začatia
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prac na odstranern vad a lehota odstranerua vad bude predmetom osobitnej pisornnej dohody medz:
Zhotoviteľom a Objednavateľom, ak k dohode medzi Objednavateľorn a Zhotoviteľom nedôjde, je
opravneny tieto lehoty určit bez zbytočneho odkladu Objednávateľ Objednavaíoľ je povrnny poskytnut'
Zhotoviteľovi pn odstraňovani vad potrebnu sučmnost' pnmerane podľa članku VI bod 11 Zmluvy

3 Ak Zhotovitel nezačne s odstraňovarurn vad V lehote podľa bodu 2 alebo vady neodstraru v lehote podľa
bodu 2, Objednavateľ je opravneny vykon at odstranerue vad tretou osobou podla vlastneho výberu a na
na klady Zhotoviteľa

4 Zaručna doba na Dielo alebo akekoľvek jeho časti, rnatenaly alebo komponenty použite pri vykonani Diela,
je pat' (5) rokov odo dňa prevzatia Diela Objednavatelorn s vyrumkou tych časti, matenalov alebo
komponentov Diela, ktorych vyrobcovia poskytuj u kratšiu zaručnu dobu, v takychto pnpadoch piati zaručna
doba poskytnuta pnslušnym vyrobcom, nie však kratšia ako dva (2) roky

5 Na prevzatie Diela po odstraneru reklarnovanej vady sa primerane vzt ahuju ustanovenia čl III bod 3 a 4
Zmluvy

6 Plynutie záručnej doby na Dielo alebo na časti Diela, pn ktorych sa odstranuju reklamovane vady sa
prerušuje a pokračuje v plynuti až dňom nasledujucrrn po dni protokolarneho prevzatia Diela po odstranern
reklamovanych vad

7 Pre vylučerue pochybnosti piati, že zakonne naroky z vad Diela, naroky Objednavateľa na nahradu škody
ani naroky Objednávateľa na zmluvne dohodnute sankcie nie su dotknute dojednanyrru narokrm
Objednavateľa zo zaruky

IX.
Sankcie

Ak Zhotovrtel nesplni svoj zavazok vykonať Dielo v lehote podľa čl III Zmluvy, to znamena, že;
Objednávateľ Dielo v tejto lehote opravnene neprevezme, ma Objednavateľ pravo požadovať zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyš ke 0,25 % z ceny diela podľa čl IV bod 1 Zmluvy bez DPH za každy deň
omeškania

2 Ak Zhotoviteľ nedodrži ktorukoľvek z lehôt podľa čl VIII bod 2 Zmluvy, ma Objednávateľ pravo pozacovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyške 100,00 Eur (slovom jcdnosto eur) za každy deň a každu ncdodržanu
lehotu

3 V pripade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl X bod 4 Zmluvy, ma Objednávateľ pravo požadoval
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyške 1 000,- Eur (slovom jedentrsic eur) za každy den
omeškania Zhotoviteľa a každu jednotlivu povinnosť

4 Ak Zhotoviteľ poruši akukol'vek mu povinnosť, ktorej porušenie je podľa Zmluvy považova ne za podstatne
porušenie Zmluvy, ma Objednávateľ pravo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyške 0,25 'Yo z ceny
diela podľa čl IV bod 1 Zmluvy bez DPH za každy deň omeškania a každe porušenie povmnosti

5 Ak zhotovrtel poruši akúkoľvek mu povinnosť, ako povinnosť podľa bodu 3 tohto članku Zmluvy, ma
Objednavate! pravo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyške 0,05 % z ceny diela podľa čl IV bod
1 Zmluvy bez DPH za každy deň omeškania a každe porušenie povinnosti

6 Všetky zmluvne pokuty podľa Zmluvy su splatne do troch (3) dni odo dňa doručenia prsornnej vy/Vy a
daňoveho dokladu Objednávateľa na jej zaplaterue Zhotoviteľovi

7 Objednávateľ je opravneny jednostranne započitat' zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovrteľ povmny, na uhradu Ceny za Dielo Zhotovrteľov: alebo na akokolvek Ine platby na
ktore je podľa alebo na zaklade Zmluvy VOČI Zhotoviteľovi povinny (napr zadržne)

8 EXistencia povinnosti Zhotovrteľa zaplatiť zmluvnu pokutu ani jej skutočne zaplatenie nema vplyv na pravo
Objednávateľa na nahradu škody, ktora nie je obmedzena vyškou zmluvnej pokuty a nezbavuje Zhotoviteľa
povinnosti splniť svoje povinnosti alebo zavazky V sulade so Zmluvou

9 Objeonavateľ a Zhotovrteľ pokladaju vyšky zmluvnych pokut za primerane k hodnote a vyzriarnu Diela, me
v rozpore so zasadarru poctrveho obchodne ho styku
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10 V prrpade omeškania Objednávateľa so zaplaterurn Zhotoviteľom fakturovanej ceny Diela ma Zhotoviteľ
pravo požadovať zaplatenie urokov z omeškania v zakonnej vyške

X
Predčasné ukončeme Zmluvy

Objednávateľ je opravneny odstupu od Zmluvy kedykoľvek, najma v pripade, ak

a) Zhotoviteľ vykonava Dielo v rozpore s Podkladovou dokurnentaciou Objednavatela, v rozpore s
pokynmi Objednávateľa, v rozpore s podmienkami dohodnutyrm v Zmluve, nedodržal pri vykonavarn
akejkoľvek časti Diela požadovan u kvalitu, nepoužil pri vykonavaru akejkoľvek časti Diela požadovane
materiály alebo vykonavarue akejkoľvek časti Diela nezodpovedalo pnslusnyrn techruckyrn normam,
štandardnym technoloqrckyrn postupom a všetkym platnym pravnym predpisom

b) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko v lehote podľa čl VI bod 1 Zmluvy alebo nezačal s vykonavarurn Diela
do piatich (5) pracovnych dni odo dňa do prevzatia staveruska

c) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnoti, že splnenie zavazku Zhotoviteľa vykon at Dielo
v lehote podľa čl III Zmluvy je aj napriek predchadzajucemu pisornnernu upozorneniu Objodnavateľa
nepravdepodobne

d) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnoti, že fmancna, ekonorrucka a hospodarska situacra
Zhotovrteľa robi splnenie zavazku Zhotoviteľa v sulade so Zmluvou nepravdepodobnyrn

e) došlo alebo dochadza ku zmene právnej formy Zhotoviteľa alebo k rozdeleniu Zhotoviteľa, splynutiu
alebo zlučeruu s tretrrru osobarru

f) Zhotoviteľ neodstraru vady a nedorobky Diela zrstene pri preberacom konani lehote podľa čl III bod 4
Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednavateľorn

g) Zhotovrteľ podstatnym spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy alebo opakovane porušuje ustanovenia
Zmluvy alebo neplru riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy

h) preukaže sa, že sa VOČI Zhotoviteľovi začalo exekučne, konkurzne alebo restrukturauzačne konanie
l) Zhotoviteľ stratil akekoľvek opravnerue na vykon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na vykonavarue

Diela v sulade s touto Zmluvou a všeobecne zavaznyrru pravnyrm predpismi alebo
J) ktorekoľvek vyhlaserue alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedene v tejto Zmluve sa ukaže ako nepravd.vo

alebo nespravne

2 Zhotoviteľ je opravneny odstupit' od Zmluvy len v pripade, ak Objednávateľ neposkytol Zhotovrtelovi
nevyhnutnu sučmnost' pri vykonávam Diela podľa Zmluvy, a to ani v primeranej dodatočnej lehote
poskytnutej Zhotoviteľorn

3 Odstuperue od Zmluvy musi mať pisornnu formu a musi byť dorucene druhej zmluvnej strane Ucmky
odstúpenia nastanu v deň doručenia pisomneho odstuperua

4 V pripade predčasneho ukončenia Zmluvy je Zhotovrteľ povmny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo
dňa učrnnosu odstuperua vypratať stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavaíeľovi stavenisko, všetky
veci a doklady prevzate od neho za učelom zhotovovarua Diela, ako aj atesty, revrzie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych časti Diela Terrrun prevzatia a odovzdanie dovtedy vykonanych časti
Diela urči Objednávateľ a prsornne ho oznarm Zhotovrteľovi Zhotovrteľ je povrnny Objednavateľorn
stanoveny terrmn rešpektovať

5 Aj po predčasnom ukončeni Zmluvy, sa Zhotovrteľ zavazuje poskytnuť Objednavateľovi požadovanu
sučmnost'

6 Pri predčasnom ukončeni Zmluvy ma Zhotoviteľ pravo na zaplatenie dovtedy vykonanych prac bez vad
a nedorobkov podľa SUplSU zostaveneho pri prevzati dovtedy vykonanych časti Diela podľa bodu 4 tohto
članku Zmluvy Tento SUplS s naležitost'arm podľa čl V bod 3 Zmluvy bude prilohou prebcracieho
protokolu dovtedy vykonanych časti Diela ako aj faktury vystavenej Zhotovitclorn

7 Predčasne ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na to odstuperurn ktorej zo zmluvnych stran k nemu došlo, sa
nedotyka prav Objednávateľa zo zodpovednosti za vady, zaruky za dovtedy ukončene časti Diela, prava na
zaplatenie sankcu a prava na nahradu škody, všetky tieto prava zmluvnych stran zostavajú zachovane
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Xl.
Doručovanie

Všetky oznamerua a žiadosti Objednávateľa podľa Zmluvy bud u urobené v pisornnoj forme a budu
doručene Zhotovrteľovi elektronicky do jeho elektronickej schranky, ak nejde o oznarnerua a žiadosti
zapisorn v stavebnom denruku v sulade s čl VI bod 4 Zmluvy

2 Všetky oznarnerua a žiadosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy budu urobene v pisornnej forme a budu doručene
Objednávateľovi do jeho elektronickej schranky, osobne alebo doporučenym listom, ak nejde o oznarnerua
a Žiadosti zapisorn v stavebnom denruku v sulade s čl VI bod 4 Zmluvy

3 Pokiaľ nie je v Zmluve ustanovene Inak, akekoľvek oznamerua, Žiadosti alebo dokumenty zasrelano
elektronicky sa budu považovať za doručene okamihom potvrdenia pnjatra spravy alebo 15-tym dňom odo
dňa odoslania spravy v pripade doručovarua s fikCIOU doručenia

4 V prípade oznarneru a Žiadosti zapisorn v stavebnom denruku, ma sa za to, že tieto oznarnerua a Žiadosti
sa považujú za doručene okamihom zapisorn v stavebnom denruku

5 V ostatnych pripadoch sa oznarnerua a Žiadosti považujú za doručene Ich prevzatirn

6 Každa zmluvna strana je povmna bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovnych dni
oznarrut' druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie, kontaktnych udajov alebo kontaktnych
osôb Až do doručenia takehoto oznarnerna sa za správne považuj u udaje uvedene v zahlavi Zmluvy a v čl
Xl bod 7 a 8 Zmluvy

7 Pravo vykonavať zapisy do stavebneho denruka maju oprávnene osoby

Za Objednavateľa Ing Jozef Drgoňa (stavebny dozor)
tel č 041/507 39 27
e-mail Jozef drgona@bytca sk

Za Zhotoviteľa Peter Kramara
tel č 0944 454 803
e-mail unlkllmask@gmall com

8 Opravnenyrru osobami zmluvnych stran su

Za Objednávateľa Ing Jozef Drgoňa (vo veciach techruckych)
tel č 041/507 39 27
e-mail Jozef drgona@bytca sk

Ing Miroslav Mrnarcrk (v ostatnych veciach)
tel č 041/507 39 23
e-mail miroslav mlnarclk@bytca sk

Za Zhotoviteľa Peter Kramara (vo veciach techruckych)
tel č 0944 454 803
e-mail unlkllmask@gmall com

Peter Kramara (v ostatnych veciach)
tel č 0944 454 803
e-mail unlkllmask@gmall com

9 Oznarnerua, Žiadosti a dokumenty doručovane podľa zmluvy budu v slovenskom jazyku

XII
Osobitné ustanovenia

Zmluvne stany su povinne poskytovať SI navzájom maxrrnalnu sučmnost' pn plneni Zmluvy v zaujme
najefekttvnejšieho naplnenia jej učelu



2 Zmluvne strany sa zavazuju všetky prípadne spory vzruknute v suvislosn so Zmluvou prednostne nesrt
rmrnosudne vzajornnyrn rokovarurn

3 Ak rnrrnosudne nešerue sporu nebude možne, pnslušnym na rozhodnutie vo veci bude všeobecny sud
pnslušny podľa pravneho ponad ku Slovenskej republiky, rozhodnym pravom bude pravo platne a ucmno
v Slovenskej republike

4 Zhotoviteľ vyslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že proti nemu nie je vedené žiadne exekučne
konanie, konkurzne konanie ani reštrukturahzačne konanie nie je podany navrh na začatie takychto konani
ani mu nie su mu známe žiadne skutočnosti, ktore by mohli viesť k začatiu takychto konani Zhotoviteľ
vyslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že mu nie su zname ani žiadne skutočnosti, ktore by
mohli viesť k začati u takych konani, ktore by mohli mať vplyv na platnosť podrukateľskcho opravnerua
Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy alebo ktore by mohli mať zasadny vplyv na okonormcku
srtuaciu Zhotoviteľa alebo jeho schopnosť splniť zavazok podľa Zmluvy

XIII.
Záverečné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran Zmluvou vyslovne neupravené, sa spravuju ustanoveniami
Obchodneho zakonruka, pripadne mych všeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a učmnych
v Slovenskej republike

2 Akekoľvek zmeny alebo dodatky Zmluvy musia byť dohodnuté pisornne a schvalene obidvom I
zrnluvnyrm stranami Tieto dodatky sa stanu mteqralnou sučasťou tejto zmluvy

3 Obidve zmluvne strany SI tuto zmluvu prečitah, jej obsahu porozumeli, prehlasuju že zodpoveda Ich
slobodnej a vážnej vôli a na znak suhlasu JU vlastnoručne podpisuju

4 Tato zmluva je vyhotovena v šiestich rovnocennych vyhotoveniach, po troch pre každu zmluvnu stranu

5 Tato zmluva nadobuda platnosť dňom podpisu obidvom I zrnluvnyrm stranami a učinnost dnom
nasledujucrrn po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Bytča

V BytČI dňa 03092019 V Jablonovorn dňa 03092019

Ul«"a(U~, 5.&,,_0.

.čc

Ing Miroslav Mmarórk
pnrnator Mesta Bytča

Objednávateľ

Peter Kramara
konateľ

Zhotovrteľ

c)



Kryc: list rozpočtu v EUR

Stavba ZPS a DS Jesienka Bytča Miesto VeI'ka Bytča, parceine č 592

Objekt Vlastna stavba JKSO

Rozpočet Zmluva č Spracoval Kramara Peter Dňa 12082019

Odberatel Mesto Bytča IČO 321192

DIČ 2020626399

Dodavatel' UNIKLIMA, s ro IČO 50010905

DIČ 2120147887

Projektant MARKON Studio s r o Hrabove Bytča IČO

DIČ

1 M3 OP 111926 1M 111926

1 M2 ZP 117926

1 M2 UP 117926

A ZRN konštrukcie a prace material spolu ZRN B IN - lndividualne naklady

1 HSV 8821,84 8821,84 6 Prace nadčas

2 PSV 14052,34 7022,06 21074,40 7 Murarske vypomoce

3 MCE 68375,35 6837535 8 Bez pevnej podlahy

4 me 9

5 Sučet 91 249,53 7022,061 98271,59 10 Sučet riadkov Ó až 9 1
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatne naklady

11 Zariadenie' 16 Ostatne naklady uvedene v rozpočto

12 Prevadzkove vplyvy 11 In/lnlerska činnost

13 Sťažene podmienky 18 Projektcve prace

14 19

15 Sučet riadkov 11 až 14 I 20 Sučet riadkov 16 a7 19 1
pro.ektant rozpočtar cenar pečiatka E Celkove naklady

21 Sučet riadkov b, 10, 15 a 20 982/1,b9

podpis 22 oru 20% z 982/1,59 196b4,32

datum 23 DPH 0% z

24 Sučet riadkov 21 a723 I 11/92b,9'

I F Odpočet - onpočot I
odberatel, obstaravateľ rL ..•. ~...,_~ ....• J....-.i...-.......+el

podpis podpis

datum datum ,11 J :2 c- /e)r: (.,\

počiat-a pecratka

" ,~ - ~,~ .. , , ",
" ~7



Odberateľ Mesto Bytča Spracoval Kramara Peter
Projektant MARKON Studio s r o Hrabove Bytča JKSO
Dodavateľ UNIKLIMA, s ro, Jablonove 106 Datum 1282019

Stavba ZPS a DS Jesienka Bytča
Objekt Vlastna stavba

Rekaprtulacra rozpočtu v EUR
Pop.s položky, stavebneho dielu, remesla Konštrukcie Specfrkovany Spolu Hmotnosťv tonach

a prace matenal Spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNEKONSTRUKCIE 993,96 0,00 993,96 8,12920 0,000
6 - UPRAVY POVRCHOV PODLAHY,VYPLNE 206331 0,00 206331 611307 0000
9 - OSTATNEKONSTRUKCIEA PRACE 576457 0,00 5 16457 0,53"5 8428
PRACE A DODAVKYHSV spolu 8821,84 0,00 8821 84 14,77342 8,428

712 - Povlakove krytiny 360,17 ° oo 36017 0,00106 0,000
713 - lzolacie tepelne 125,98 0,00 125,98 000000 0670
731 - Ustredne kurerue 4560,00 0,00 4560,00 0,00000 0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby 4164,10 0,00 4164,10 029526 3,480
766 - Konštrukciestolarske 3020 OO 6055,00 9075,00 1 61100 0,000
767 - Konštrukciedoplnk kovove stavebne 263,52 664,38 927,90 0,24543 0,000
771 - Podlahyz dlaždrc kerarnickych 379,01 302,68 681,69 0,44833 0,000
783 - Natery 74878 000 748,78 0,01386 0,000
784 - Mal by 430,78 0,00 430,78 0,06516 0000
PRACE A DODAVKYPSV spolu 14052,34 702206 21 01440 2,6801° 415O

M21 - 155 Elektromontaže 3009,67 ° OO 3009,67 000000 0000
M24 - 158 Montažvn zanaderu 65365,68 0,00 65365,68 000000 0,000
PRACE A DODAVKYM spolu 68375,35 ° oo 68315,35 0,00000 0,000

OSTATNE 0,00 0,00 ° OO 0,00000 0,000
OSTATNE spolu ° OO 0,00 ° OO 0,00000 0,000

Za rozpočetcelkom 91 24953 7022,06 98271 59 17,45352 12578
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Odberatel' Mesto Bytča Spracoval Kramara Peter
Projektant MARKON Studio s r o Hrabove Bytča JKSO
Dodavatel' UNIKLlMA s r o Jablonove 106 Datum 1282019

Stavba ZPS a DS Jesrenka Bytča
Objekt Vlastna stavba

Prehl'ad rozpočtovych nákladov v EUR
k oceneniu stavby

POpiS položky, stavebneho dielu, remesla, Množstvo Spolu
vykaz-vymer vymera

PRACE A DODAVKY HSV
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE

1 014 31723-4419 Zamurovanie otvorov a VZT potrubia 4331 m3 22950 99396 20
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu 993,96 993,96

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
2 011 61099-1111 Zakrvvarue vnut otvorov predmetov a konštrukcu (proti prašnosu) 50,000 m2 676 338,00 20
3 014 61240-9991 Začtsterue omietky okolo otvorov 288,710 m 1 ,~5 44(,~0 20
4 014 61242-5931 Omietka vnutorna okolo otvorov vapenra štukova 86,613 m2 14,60 1 26455 20
5 014 63131-1131 Doplnenie jestvujuclch mazanrn betonom pl do 1 m2 hr nad 80 0114 m3 116,3~ 1326 20

mm
6 - UPRAVY POVr~CHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu 2063,31 2063,31

9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE
6 221 91973-7991 Rrezarue stenoveho munva do hl 80 mm 288,710 m 3,73 1 016,89 20
7 003 94195-5001 Lešenie I'ahke prac pomocne vyš podlahy do 1,2 m 360,000 m2 2,37 853,20 20
8 011 95290-1111 Vyčistenie budov byt alebo občian vys avby pri vyš ke podlaž.a do 435,220 m2 2,50 í 08805 20

4m
9 013 96508-1713 Bura-ne dlažieo keram hr do 1 cm nad 1 m2 16000 m2 215 34,40 20

10 013 96806-1125 Vvveserue drev kndiel dvier do 2 m2 85000 kus 043 36 5~ 20
11 013 96807-2354 Vvburarue okien komplet vratane parapetov do 1 m2 2430 m2 15,12 36 14 20
12 013 97103-3331 Vybur otvorov do 0,09 m2 murivo tehl MV, MVC hr do 15 cm 104,000 kus 2,10 280,80 20
13 013 97103-3531 Vybur otvorov do 1 m2 v rnunve tehl 'lVV, MVC hr do 15 cm 10,000 mt 7,33 (3,30 20
14 013 97103-3561 vvbur otvorov do 1 m2 v munve tehl 'lVV, MVC hr do 60 cm 0,685 m3 b585 45,11 20
15 013 97111-9991 Vvrezarue otvoru 0,4x0,415 v žel bet strope hr 250mm 2,000 kus 191,70 383,40 20
16 013 97205-4241 Vybur otvorov do 0,09 m2 v železobet stropoch hr do 25 cm 4,000 kus (,10 28,40 20
17 013 97205-4341 vvbur otvorov do 0,25 m2 v železobot stropoch hr do 25 cm 2,000 kus 10,65 2130 20
18 013 97404-2557 Vvsekarue rvh v betone hl do 10 cm s do 30 cm 3,800 m 16,23 6167 20
19 013 97901-1111 Zvisla doprava sute a vybur hmôt za prve podlažre 14,771 t 11,08 1636b 20
20 013 97908-1111 Odvoz sute a vvburanvch hmôt na skladku do 1 km 73 8~5 t 1072 191,73 20
21 013 97908-1121 Odvoz sute a vvburanvch hmôt na skladku každy dals: 1 km 14,771 t 032 4,73 20
22 013 97908-2111 Vnutrostaveruskova doprava sute a vvburanvch hmôt do 10m 14,7 11 t 970 14328 20
23 013 97908-2121 Vnutrost doprava sute a vvburanvch hmôt každvch calšich 5 m 29,542 t 1,08 31,91 20
24 013 97913-1409 Poplatok za ulož a znešk staveb sute na vyrneczenych skladkach 14,171 t 1710 252,58 20

"O"-ostatnv odoad
25 014 99928-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch vysky do 25 m 14,( 71 t 24,16 35687 20

9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A Pf~ACE spolu 5764,57 5764,57

PRACE A DODAVKY HSV spolu 8821,840 8821,84

PRACE A DODAVKY PSV
712 - Povlakove krytiny

26 712 71294-9991 Doplnenie strešneho plašta vratane tepelnej .zolacie hr do 400 5,584 kus 64,50 36011 20
mm

712 - Povlakove krytiny spolu 360,17 360,17

713 - lzolacie tepelne
27 713 71319-9828 Odstranen.e strešneho plašta hr do 400 mm (komplet) ~,~84 m2 22,56 12598 20

713 - lzolacie tepelne spolu 125,98 125,98

731 -Ustredne kurerue
28 731 73199-9991 Ustredne kuro-ne 1,000 Subor 4560,00 4560,00 20

731 - Ustredne kuro-ne spolu 4560,00 4560,00

763 - konširukce - drevostavby
29 763 76312-9142 Demontaž sadrokartonoveho podhladu s nosnou konštrukCIOU 120,000 m2 230 276,00 20
30 763 76313-2210 Podhl'ady sadrokartonove ocel konštr CD, bez tep rzol GKF 18,000 m2 2,50 45,00 20

125 mm
31 763 76313-5015 Podhl'ady sadrokartonovy ka ze to vy RIGIPS 600x600 mm 120000 m2 3150 3 (80,00 20

32 763 99876-3201 Presun hmôt do 6m 9,280 % 6,80 63,10
163 - KonštrukCie - drevostavby spolu 4164,10 4164,10

766 - Konstrukcie stolarske
33 766 76666-1112 Montaž dvier kornpl otvar do zarubne 1-krldl do 0,8m 16,000 kus 35,00 2660 OO 20
34 MAT 611618010 Dvere vnutorne s vetr otv 60x197 (komplet) np l O 41,000 kus 65,00 2665,00 20
35 MAT 611618060 Dvere vnutorne s vetr otv 80x197 (komplet) np09 35,000 kus 75 OO 2625,00 20
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Prehľad rozpočtovych nákladov v EUR
k oceneniu stavby

POpIS položky, stavebnehodielu, remesla Množstvo Spolu
vykaz-vymer

76666-1122 Montaž dvor komplotvar do zarubne t-kndl nad 0,8m 40,00 360 OO
611618030 Dvere vnutorne dyha S vetr otv 100x197 (komplet) np8 9,000 kus 8~ OO M,OO 20

766 99876-6201 Presun hmôt konštrukciestolarske do 6m 0000 % 0,60 0,00
766 - Konštrukciestolarske spolu 9075,00 9075,00

767 - Konštrukciedoplnk kovove stavebne
39 767 76799-5104 Montaž atvpickychstavebnychdoplnk konštrukcu (vratane 213,420 kg 1,20 256,10 20

oovrchovvchuprav)
40 MAT 553000020 Ocelove konštrukcie(vratane povrchovychuprav) 234,762 kq 2,83 664,38 20
41 767 99876-7201 Presun hmôt pre kovove stav doplnk konštr v objektochvyšky do 9,269 % 0,80 742 20

6m
767- Konštrukciedoplnk kovove stavebne spolu 927,90 921,90

771 - Podlahyz dlaždic kerarruckvcn
42 771 77147-4123 Montaž soklov keram šikmvcr do flexlb lep do 12cm 14,700 m faa 102,90 20
43 771 77157-2361 Montaž podlah z dlažrnc keram tmelu 16,000 m2 1~,6~ 250,40 20
44 MAT 597643040 Dlažba kerarmcka 18,344 m2 16,50 302,68 20
45 771 99877-1201 Presun hmôt pre podlahyz dlažc.c v obektochvyšky do 6 m 6,766 % 3,80 2~,71 20

771 - Podlahy z dlaždlc kerarmckvch spolu 681,69 681,69

783 - Naterv
46 783 78320-1821 Odstraneruenaterov z kov stav doplnk konštr 60,240 m2 6 76 40722 20
47 783 78322-5100 Naterv kov stav doplnk konštr svntet dvonasobne 60,240 m2 ~ Gf 341,56 20

783 - Naterv spolu 748,78 748,78

784 - Malby
48 784 78445-2371 Mal ba zo zmesi tekut 1 far dvo.nas b strop miest d03,8m 362,000 m2 1,19 430,(8 20

784 - Malbv spolu 430,78 430,78

PRACE A DODAVKY PSV spolu 21 074,400 21 074,40

PRACE A DODAVKYM
M21 - 155 Elektromontaže

49 921 21099-9991 Eleklmmštatacia 1 000 Subor 3009,67 3 D09,6 f 20
M21 - 155 Elektromontaže spolu 3009,67 3009,67

M24 - 158 Montaž VZT zariadeni
50 924 24099-9991 Montaž vzduchotechruckvchzariadeni 1,000 SUJor 6~ 365,68 65 36568 20

M24 - 158 Montaž VZT zariadeni spolu 65365,68 65365,68

PRACE A DODAVKYM spolu 68375,350 68375,35

OSTATNEprace
OSTATNE

51 STR 99999-9991 Ostatne práce 0,000 ml O OO 0,00 20
52 STR 99999-9992 Ostatne prace 0,000 ml O OO 0,00 20
53 STR 99999-9993 Ostatne prace 0,000 ml 0,00 0,00 20

OSTATNEprace spolu 0,00 0,00

OSTATNE spolu 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 98271,59 98271,59
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Rozpočet

STAVBA: Bytča; Jesienka
DOD4 VA TEĽ UNIKLIMA, s r o Jablonové 106

OBJED.: Mesto Bytča
Por
číslo

ZARIADENIE Množ
Dodávka a montáž

Jedn cena Cena celkomMJ

Vykurovanie

20,000 m
90,000 m

3,60 €
4,60 €

lzolacie tepelné
Tubollt DG 28x2D
Tubollt DG 35x3D
SPOLU 

2 Ústredné kurerue, strojovne / kotolne
Teplovodne obehove čerpadlo Grundfos Magna1 25-80
SPOLU 

3 Ústredne kúrenie, rozvodné potrubie
Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezšvovych bežnych ruzkotlakovych DN 20
Potrubie z rurok zav.tovych oceľovych bezšvovych bežnych ruzkotlakovych DN 25
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch vyšky nad 24 do 36 m
SPOLU 

4 Natery potrubia
co DN25
SPOLU 

5 Ustredné kurerue, armatury
Manome'er USD (O-4bar),kcndenzacna stucka zahnuta zavrtova, kohut tlakomerovy trojcestny
skušobny M2Dx1,5
Teplomer axialny D8D/L,j.mka 75mm C-12DoC, natrubok pnvarovaci DN15/60mm
Vypust'ac: kohut DN15
Automaticky ocvzdušňovaci ventil DN',5(Flexvent)
Guľovy kohut DN20
Guľovy kohut DN25

72,00 €
414,00€
486,00 €

1,000 ks 465,00 E 465,00 E
465,00 €

20000 m
90,000 m

1 000 kpl

9,20 E
11,00 €
36.00 €

184,00 €
990,00 E
36,00 E'

1 210,00 €

110,000 m 2,50 E 275,00 E
275,00 €

1,000 ks 40,00 E 40.00 €
2,000 ks 14.00 E' 28,00 €
1,000 ks 6,50 € 650 E
1 000 ks 10,92 t 10,92 €
1,000 ks 6,80 t 6,80 €
4,000 ks 1100 € 44.00 E



Stromax M, DN15 1,000 ks 33,38 E 33,38 E
Stromax M, DN25 1,000 ks 50,90 E 50,90 E
Filter so sitom o hustote 300 mikrornetrov, zavitovy, DN25 1,000 ks 18,00 E 18,00 €
Spatna klapka DN25 1,000 ks 9,50 E 9,50 €
Prechody a spojovaci material 1,000 kpl 136,00 E 136,00 €
Presun hmôt pre armatury v objektoch vyšky nad 24 do 36 m 1,000 kpl 36,00 € 36.00 €
SPOLU 420,00 €

6 Ostatné 
Zavesny matenal 1,000 kpl 300,00 € 300,00 €
Vykurovacia skuška 1,000 kpl 600,00 € 600,00 €
Vypustenie a napustenie systemu + tlakova skuška 1,000 kpl 180,00 E 180,00 €
Zarequlovarue systemu 1,000 ks 39,00 E 39,00 E
Lešenie, plošina 1,000 kpl 155,00 E 155,00 E
Doprava 1000 kpl 180,00 E 180,00 E
Rezerva na nepredvidane prace pn realrzacn 1,000 kpl 250,00 E 250,00 €
SPOLU 1 704,00 € 

REKAPITULACIA
I

I Izolácie tepe/né 486,00 E,
2 ÚMredné kúrenie, strojovne / kotolne 465,00 E!
3 Ú\tredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 210,00 E
4 Nátery potrubia 275.00 E;
5 Ú\tredllé kúrenie, armatúry. 420,00 Ej
6 Ostatné 1 704,00 E

Za rozpočet celkom (bez DPH): I I 4560,00 t 
I

1l ; ?(.llj
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ROZPOCET - časť ELEKTRO
Por

Kod vykaz-vymer Množstvo
Merna Jednotkove ceny Cena

číslo jednotka ucoavta Montaz Celkom
~ f,

'r , ',l ' ,
r "'O' r rr ej I \ ~v ) ,
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r' r.
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c ' , <., 'h' ,

13 Kabel 750V CYKY 5x2,5 30 m ( O (O E 21,00 (
14 Kabel 750V CYKY 3x2,5 25 m ( 070 c 1 (,50 (
15 Kabel 750VCYKY 3x1 ,5 20 m E 070 c 14,00 (
16 Vodič Cu CY 6 zeleno/žlty 30 m E 0,60 E 18 OO (
17 Rozvadzačmontaž do 12 modulov 2 ks c 8,40 E 1680 c
18 Ukončenie vodičovv rozvadzač do 2 5 mm2 16 ks ( 0,70 E 1120 (
19 PVC lšta 18x18 5 m c 0,90 c 450 c
20 Rurka ohybna FXP25 s uchytrm 35 m E 130 ( 4550 (
21 vypinač s kontrolkou Č 1, 1 -polovy, 10A 1 ks ( 4,06 ( 4,06 E
22 Pripojenie koncoveho elektrickehospotrebiča 230V 2 ks c 10,00 ( 20 OO E
23 PrIpOlenie koncoveho elektrickehospotrebiča 400V 2 ks ( 22,00 ( 44,00 (
24 Montaž svretidla do kazetoveho stropu 13 ks c 9 OO c 11 (OO (
25 Montaž stropneho zianvkovc-o svietidla 6 ks c 9,00 ( b4,00 E
26 Demontažstropneho žianvkovo-iosvieudla 19 ks ( 4 OO ( /6,00 c
27 Demontaž a montaž požiarneho hlasrča/rnajai«, 10 ks E 45 OO ( 4bO OO (
28 Demontaž a montaž ustredne EPS 1 ks c ( E
29 Demontaž a montaž stropneho reproduktora 3 ks ( 12,00 ( 36,00 (
30 PPV na montažne orace 5,0 % c 15,00 ( 75,00 (
31 Vystavenie revizne, spravy 10 set ( 290,00 ( 290,00 (
32 Naklady na dokurnentaciu skutočneho vyhotovenia stavby 1,0 set ( 300,00 ( 300,00 (

2508,06 (

DPH 20%
Celkom

ICelkom s DPH 3009,67 € I

ŕj



Rozpočet
UNIKLIMA, " roJabionove 106

STAVBA: Vzduchotechnika pre objekt ZPSaDS Jcsicnka
CAST: VZDUCHOTECHNIKA

Por.
číslo

ZARIADENIE
11 Dodávka MontážMnož M] ~~ - - - -~-,- -- - ----- ---~-- - - --~~ - -

, I I Jedn cena I Cena spolu I Jedn cena Cena spolu

1. Zariadenie č.J. Vetranie miestností slúžiacich na uskladnenie, prípravu, výdajjedla a umývanie prepravných nádob

l O l Rckupcračná jednotka DUPLEX 3400 Baslc l ks , 8540 OO € 8 540.00 € l 000,00 € l 000,00 €
icdnotka ic vybavená
rckuperačnv výmennik 55, l %, by-pass klapka
filter vzduchu na prívode a na odvode kazetový M5
prívodný a odvodný ventilátor V=3440 m3/h
Nel 5,0 kW/400V/50Hz
vodný ohncvač Quk 22,61kW/60-37°C
základná regulácia CP::\1 s icdnoduchvm ovládačom CP 10 RA
4x pružná manžcta
2x uzatváracia klapka
kondcnzát 4xD:'\32/40mm
hmotnosť 361 kg
r07111Cľy V.Š H 2300x1450x580mm
dodávaná v rozobcrateľnom stave 1 kpl 460,00 € 460,00 E 50 OO E 50,00 E

l 02 tlmič hluku napr THP l O dl 1000mm 500x500mm 3 ks 170,00 € 510,00 € 60,00 € 180 OO €
103 tlmič hluku napr THP lOdI 500m111500x500mm 2 ks 140,00 € 280,00 E 50,00 € 100,00 €
1 04 prívodná vvustka hlmiková napr '\OV A-A-2-2-600x300-R1-H 4 ks 60,00 € 240,00 € 10,00 € 40,00 €
105 prívodná vvu-tka hliníková napr :'\OVA-A-2-2-500x200-RI-H 3 ke, 40,00 € 120 OO € 10,00€ 30,00 E
106 privodná vvu-tka hlmíková napr :'\OVA-A-2-2-300xl00-R1-H l k,> 20 OO E 20 OO E 10,00 € 10,00 E
107 odvodná vvu-tka hliníková napr :'\OVA-A-I-2-500x200-R1-H l k" 30,00 E 30.00 E 10.00 € 10,00 E
l 08 odvodná vvustka hlmiková napr ::\OV A-A-1-2-300x1 OO-R1-H 3 ks 17.00 € 51.00 E 10,00 E 30.00 €
1 09 cdvodná výustka hlmiková napi ::\OVA-A-I-2-200x 100-R1-H 2 k-, 16,00 € 32.00 € 10,00 € 20.00 €
1 10 protidažďová žalú/ia napr PZAL-S 900x500 1 ks 100,00 é 100.00 E 25.00 é' 25,00 €
1 11 výfuk ~lk111Ý <;0 <itom 355x355 1 k'> 50 OO E 50,00 E X,OO € 8,00 €
J 12 rcgulačná klapka RK 200x200 l k-, 30 OO E 30 OO € 10,00 € 10,00 €



Potrubie 
štvorhranné prirubové potrubie PIR 20 do obvodu 2800/20%tv
štvorhrannč prirubové potrubie PIR 30 do obvodu 1420/30%tv
rúra pie odvod kondenzátu HT DN 32
syfón s odbočkou

45,00 t
58,00 €

1,20 E
30,00 E

3600.00 E 19,00 E l 520,00 €
2320,00 t 24,00 E 960,00 €

1440 E 4.50 E 54,00 E
30,00 € 12,00 E 12,00 E

2500,00 € 2500,00 €

1 200,00 €

80
40
12

m2
m2
m
ks

dcmotáž starého potrubia kpl

Montážny, tcsniaci, zavcsny a spojovací material kpl l 200,00 E

Spolu: J I 17627,40 ti I 6 55<),00 t'

2. Zariadenie č.2. Odsávanie sociálnych zariadení a upratovacej komory na l.PP, J.NP a 2.NP

2 Ol Rekuperačna jednotka DUPLEX 3500 MultI Eco 1 ks II 300,00 E II 300,00 E l 100,00 E l 100,00 E
jednotka je vybavená
rckuperačný vyrncnnik 98.0%, by-pas-, klapka
filter vzduchu na prívode a na odvode kazctovy \15
prívodný a odvodný ventilátor V=2720 1113/h
:\cl 5.0 kW/400V/50Hz
vodný ohricvač Quk 3 )6kW/60-45°C
chladič Qeh 6,38kW
základná regulácia ePM
4x pružná man/eta
2x uzatváracia klapka
kondenzát 2xD"\:32/40m111
hmotnosť 427 kg
rozmery V Š H 2300x1600x775m111

202 Kondcnzačna jcdnotka FCJITSC I:\VERT1,R AOYG-36LETL l k" 2 OO 1.63 E 2001.63t 180 OO E 180 OO E
:\el 296 kW/230V/50Hz
chladiaci výkon Qch 6,38kW
eu potrubie 9,52/15,88
chladivo R410A



hmotnosť 61 kg
rozmery V,Š,H 830x900x330mm
kornpatibilny modul UTI-H\V-U 1 ks 600,00 € 600,00 € 150,00 € 150,00 €

Potrubie 
medené Izolované 10/16, komumkačný kábel 6 m 12,00 E 72,00 € 5.00 E 30,00 E
rúra pre odvod kondcnzátu HT O;": 32 12 111 1,50 E 18,00 E 3,50 € 42,00 €

203 tlmič hluku napr THP lOdi 1000mm 600x400nun 4 ks 140,00 € 560.00 E 50,00 € 200,00 €
204 proudažďová žalúzia napr PZAL-S 900x400 2 ks 90,00 E 180,00 € 20,00 € 40,00 E
205 prívodná výustka hlmíková napr ;":OVA-A-2-2-200xl00-RI-H 32 ks II,OOE 352,00 E 8,00 € 256,00 €
206 prívodný tamerový ventil 0:\200 4 ks 20,50 E 82,00 E 8,00 € 32,00 E
207 prívodný tarncrový ventil 0:\ 100 85 ks 11,00 E 935,00 E 8.00 E 680.00 €
208 prívodný tarncrovy ventil 0'\125 3 ks 14,00 E 42,00 € 6,00 € 18 OO E
209 strešný prechod dl 600111111 400x315mm 2 ks 55,00 € 110,00 E 25,00 € 50 OO €

Potrubie 
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 2600/20%tv 3 m 62,00 E 186,00 € 20.00 € 60,00 E
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 2420/20%tv 1,5 111 50,00 E 75 OO € 19.00 E 28,50 €
štvorhrannó prírubové potrubie do obvodu 2000/20%tv 3 m 38 OO € 114 OO € 16,00 € 48,00 E
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1430/20%tv 31 111 30.00 € 930 OO E 13,00 € 403.00 €
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1660/20%tv 56 m 33.00 € 1 848,00 € 15,00 € 840.00 E
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1520/20%tv 27 111 31,00 € 837,00 € 15,00 € 405,00 €
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1440/20%tv 16 m 30,00 E 480,00 € 13,00E 208,00 €
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1300/20(%tv 24 111 26,00 € 624,00 f 13.00 € 312.00 €
štvorhranné prírubové potrubie do obvodu 1050/20(%tv 28 111 23,00 € 644 OO € 12,00 € 336,00 €
štvorhranné prirubové potrubie do obvodu 800/20%tv 101 111 20.00 € 2020 OO E 10,00 t I 010.00 E

spiro potrubie 0'\ l 00/20(1;ltV 143 111 7,50 E 1 072 50 E 450 t 643.50 E
spn o potrubie 0'\ 125/20%tv 17 111 7,60 € 129.20€ 4.60 t 78,20 t
Ohybné potrubie 0:\ 1 OO ncizolované napr Aluflex :VII 5 m 1,60 E 8 OO E l 60 € 8,00 €
Ohybné potrubie 0:\125 neizolovanó napr Aluflcx MI 25 m 1.90 f 4.75 € l 60 E 4,00 €
Ohybné potrubie 0"\200 ncizolovanc napr Aluflcx MI 5 111 3,20 E 16,00 E 2.00 E 10,00 E



demontáž starých zanadcní a potrubia kpl 500,00 € 500,00 €

Izolácie
tepelná izolácia hr 12 mm
mmcrálna vlna hr 1 OOmm s oplechovaním

l 176,00 €
1150,00€

8,00 €
36,00 €

1 344,00 €
1 656,00 €

168 m2
46 m2

7,00€
25,00 €

Montážny. tesniaci, závcsny a spojovací matenál 1400,00 € 1 400,00 €kpl

Spo/u: I 128967,08€1 I 10672,20 €

Ostatné rozpočtové náklady

OŽIVCJ1lC zarcgulovamc a komplexné skúšky l kpl 390,00 € 390,00 f
Doprava l kpl 650,00 € 650,00 €
Lešeruc a vertikálny presun hmot I kpl 500,00 € 500,00 E

Spo/u: I I l 540,00 El I
REKAPITULACIA

l. Zariadenie č.I, Vetranie miestnosti slúiiaciclt IUI uskladnenie, prípravu, vyda]jedla a umyvanie pre, 1762740 € 6559,00 €
2. Zariadenie č.2. Odsávanie sociálnych zariadení {l upratovacej J..OI1l0IJ' IUI l.PP, I.NP a 2.NP 28967,08 € 10 672,20 €

Ostatné rozpočtové náklady 1 540 OO €

Spolu: 48 134A8 € I I 17231,20€

Za rozpočet celkom (bez DPH): 65365,68 €

• --?
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