ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

"Doplnenie verejného osvetlenia v meste Bytča"
uzavreta podl'a § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb v zneni neskorších predpisov Obchodny zákonruk
(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávatel':

Mesto Bytča

Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
OIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
Osoba oprávnena rokovat
• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických
Kontakt

Námestie Slovenskej republiky 1, 01401
Ing Miroslav Mmárčik, pnmátor mesta
OO 321 192
2020626399
VÚB, a s Bratislava, pob Bytča
SK 12 0200 0000 0000 2352 5432

Bytča

Ing Miroslav Mrnarčík
Mgr Vladislav Pavelčík
041/5073927

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

VIKON, s.r.o

Sídlo
Zapísaný v
Štatutárny zástupca
IČO
OIČ 1 IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
Osoba oprávnená rokovat
• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických

Považské Podhradie 330, 01704 Považská Bystnca
Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro,15898/R
Jozef Kido, konateľ
36346497
2022060260 1 SK 2022060260
Tatra banka, a s
SK77 1100 0000 0026 2078 4888
Jozef Kido, konateľ
Jozef Kido, konateľ

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula
Táto Zmluva o dielo (ďalej aj ako "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného
obstarávania v zmysle zákona č 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Výzva na predloženie ponuky
zo dňa 11 11 2019, zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20 04 2020 a cenová ponuka
zhotoviteľa zo dňa 18 11 2019

2. Predmet Zmluvy
2 1

Zhotovrteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
stavebné práce a dodávku matenálov na stavbe "Doplnenie verejného osvetlenia
v meste Bytča" (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo
odovzdat Objednávateľovi

2 2

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo
1

i;

I

2 3

Zhotovrteľ

znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia

Objednávateľom

24

Objednávateľ sa zaväzuje. že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov
prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotovrteľovi
dohodnutú súčinnost

25

Zhotoviteľ

26

Predmet plnenia musí byť zrealizovaný v súlade s podrobným opisom predmetu
zákazky uvedeným vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 11 11 2019 a v rozsahu
oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č 1 tejto Zmluvy

vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdŕžal od Objednávateľa jedno
vyhotovenie výkazu výmer na zhotovenie Diela a výzvu na predloženie ponuky zo
dňa 11 11 2019 s podrobným opisom predmetu zákazky Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa
pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s opisom zákazky a s jej rozsahom

3. Cena za Dielo
3 1

Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č 18/1996 Z z o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č 87/1996 Z z, ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č 18/1996 Z z o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu
cenu
Cena bez DPH
Suma DPH
Cena s DPH

116206,48
23 241,30
139447,78

EUR
EUR
EUR

32

Cena za Dielo je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe
oceneného výkazu výmer zo dňa 18.11.2019 a výzvy na predkladanie ponúk zo
dňa 11 11 2019 Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli
cena Diela vrátane DPH

33

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v
jednotlivých položkách v nadvaznosti na technické špecmkácie vrátane všetkých
nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvrsiet' s úplnou reahzáciou Diela,
vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných
prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, závazkov a
povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a
obhliadky staveruska, na ktorých je ponuka založená Má sa za to. že zriaďovacie
náklady Zhotovrteľa, Zisk a režuné náklady a podobné poplatky sú rozložené
rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách

34

Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocerul, sú zahrnuté v Iných
ocenených položkách Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas
celej doby realizácie Diela Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v
rozpočte zavazujú Zhotovrteľa a platia počas trvania Zmluvy

35

K zmene ceny môže dôjsť
3 5 1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
352 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác,
ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti
domácej ponuke Toto musí Zhotoviteľ preukázať,
3 5 3 v zmysle § 18 zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní

2

4.

Platobné podmienky

4 1

Objednávateľ uhradí cenu za Dielo nasledovne na základe faktúry, ktorú je Zhotovrte!
oprávnený vystaviť na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotoveného
v zmysle bodu 9 tejto Zmluvy

42

Zhotoviteľ je povinný vypracovať k faktúre SÚpiS vykonaných prác a dodávok
a predložiť ho stavebnému dozoru Objednávateľa k odsúhlaseruu, a to v rozsahu, ako
je špecrhkovaná cena za Dielo SÚpiS prác bude vyhotovený v súlade S oceneným
výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovat názvy objektov,
položiek, jednotkové ceny zaokrúhlené na dve desatinné miesta, množstvá, rozmery,
sumy zrealizovaných položiek zaokrúhlené na dve desatinné miesta Stavebný dozor
najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia SÚpiSU vykonaných prác a
zisťovacieh o protokolu predmetný SÚpiS vykonaných prác a zisťovací protokol
odsúhlasí, alebo vráti Zhotovrteľovi na prepracovanie V prípade vrátenia SÚpiSU
vykonaných
prác a zrst'ovacreho protokolu stavebným dozorom Zhotovrteľovi
prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloži Ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru

4 3

Zhctovrteľ predloží Objednávateľovi faktúru vrátane príloh v dvoch vyhotoveniach v
písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom za deň
doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávateľovi

44

Faktúra musí obsahovať
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
• odkaz na zmluvu, na základe ktorej jevystavená,
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,
• ďalšie náležitosti, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi
účmnosti tejto Zmluvy

kedykoľvek

počas

4 5

K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť prílohy v súlade s bodom 4 2, a to najma
• krycí list faktúry,
• schválený SÚpiS vykonaných prác,
• Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma zmluvnými stranami
s uvedením dátumu odovzdania a prevzatia a vyhlásenia, že Objednávateľ
Dielo preberá,
• vyúčtovanie prípadných služieb a prác naviac, ktoré Objednávateľ Zhotovrteľovi
poskytol, resp pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela,

46

Lehota splatnosti faktúry je tridsať dní a začína plynúť deň po jej doručení
Objednávateľovi
V prípade, ak faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti
v zmysle bodov 44 - 4 5 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátrt JU
Zhotovrteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry

47

Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných
v rozsahu oceneného výkazu výmer

prác, ktoré sú

5. Čas plnenia
5 1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov od prevzatia staveruska

52

Zhotoviteľ sa zavazuje
a) prevziať stavenisko v lehote do 7 dní od výzvy Objednávateľa
staveruska,
b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveruska,

na prevzatie

3

c)
5 3

uvoľruť stavenisko

do 7 dní po odovzdaní

strany nedohodnú

Inak

V prípade porušenia
nárok na zaplatenie

Diela Objednávateľovi,

ak sa zmluvné

povinností uvedených v bode 5 1 a 5 2 Zmluvy má Objednávateľ
zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom jednosto eur) za každý

deň omeškania

6. Realizácia Diela
6 1

Zhotoviteľ sa zavazuje zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, odovzdaných podkladov pre
plnenie Zmluvy, technických a právnych predpisova slovenských technických nonem,
prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu Osoby a všetky veci povahy hmotnej,
ako I právnej, ktoré sú nutné a potrebné k nadnemu splneniu závazku Zhotoviteľa
podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť
Zhotoviteľ
na vlastné náklady
a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak

62

Zhotoviteľ Je povinný zabudovať matenál a výrobky I tnedy kvality spredpísanou
dobou záruky, skúškami a atestrm Pnpadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené
Objednávateľom písomnou formou

63

Zhotoviteľ Je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť
pre svojich
pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pn
práci Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojrch pracovníkov
a dodržiavanie všetkých povinností pn reahzácu Diela v súlade s vyhláškou Č
147/2013 Z z o bezpečnosti práce a technických zariadeni pn stavebných prácach,
nanadením vlády SR č 396/2006 Z z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a dalširru závaznýrru predpismi Pn reahzácu Diela je
Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky závazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpečnosti pn práci, o ochrane životného prostredia, ako aj ďalšie všeobecne
závazné právne predpisy vzťahujúce sa na reahzáciu Diela

64

Zhotoviteľ Je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného
počas celej doby realizácie Diela

65

Zmluvné strany sa dohodli, že SI ku dňu nadobudnutia ÚČinnosti Zmluvy písomne
oznámia mená a pnezviská osôb, ktoré budú zastávať funkciu stavebyvedúceho
a stavebného dozoru Zmluvné strany sa zavazujú vzájomne SI oznámiť zmeny
uvedených osôb bez zbytočného odkladu písomnou formou

66

Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp povenť vykonávaním Diela podľa tejto
Zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvahftkácru a schopnosti, ktorý vykonáva
potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v pnmeranom čase

67

Od začatia svojich výkonov až po Ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť
za Ich ochranu Zhotoviteľ V prípade poškodenia alebo zničenia už vykonaných prác
pred Ich prevzatím je Zhotoviteľ povinný Ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na
vlastné náklady tak, aby boli pn odovzdaní a prevzatí Diela v bezvadnom stave a
v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nanaderuarru Objednávateľa

68

Zhotoviteľ je oprávnený použit' na zhotovenie Diela subdodávateľov V prípade zmeny
subdodávateľa
je Zhotoviteľ
povinný túto skutočnosť
bezodkladne
oznámiť
Objednávateľovi
V prípade,
ak Zhotoviteľ
realizuje
Dielo
prostredníctvom
subdodávateľov, zodpovedá akoby Dielo vykonával sám

69

Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotovrteľovi stavenisko bez práv tretích osôb

6 10

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť
náklady

prípadné vytýčenie

zástupcu na stavenisku

Inžinierskych

sietí na vlastné

4

6 11

Zhotovrteľ zodpovedá za primeraný ponadok a čistotu na stavenisku a je povinný
odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade
s príslušnými právnymi predpismi Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové,
sociálne a výrobné priestory na zriadenie staveruska na vlastné náklady

6 12

Všetky dočasné zanadema, dodávka médií, stavebné
mechanizmy a nástroje,
dočasné stavebné matenály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác
bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako
súčasť zhotovovarua Diela podľa Zmluvy Náklady sú súčastou zmluvnej ceny

6 13

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a
veciach, ako aj vzniknuté tretím osobám pri reahzácu prác Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri reahzácu Diela odstráni
tak, že uvedie poškodenú čast do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody
v plnej výške

6 14

Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu stavebného
dozoru

6 15

V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku Pokyny musí
na
opatovné požiadanie vykonať, pokraľ nie sú v rozpore s príslušnými
technolocrckýrru postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nanaderuarn
subjektov verejnej správy

6 16

Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni
mesačne za účasti zainteresovaných subjektov

6 17

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred, príp v dohodnutých termínoch písomne
vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stanú neprístupnýrru

6 18

Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný
znášat náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšie náklady s tým spojené, ak
také odkrytie požaduje Výšku nákladov na toto odkrytie primerane určí Objednávateľ
Ak sa však pn dodatočnom odkrytí Zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady
dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené znáša Zhotoviteľ

6 19

Ak Objednávateľ Zistí, že kvalita realizovaných výkonov Zhotovrteľorn pri reahzácu
Diela je v rozpore so Zmluvou alebo že výkony podl'a oceneného výkazu výmer
Zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednávateľ
oprávnený po písomnom upozornení Zhotoviteľa primerane znížiť cenu Diela až o
10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH Objednávateľ je povinný pred tymto postupom
poskytnúť Zhotovrteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov
Do
odstránenia nedostatkov v reahzácu Diela môže Objednávateľ zadržať zaplatenie
príslušnej čiastkovej faktúry, resp záverečnej faktúry Týmto zadržaním zaplatenia
faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s plnením svojho peňažného závazku podla
tejto Zmluvy Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky v reahzácu Diela v primeranej
lehote, Objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny Diela o primeranú Čiastku
v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovrteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na
základe faktúry V prípade, ak suma zníženia ceny za Dielo podľa tohto bodu Zmluvy
prevyšuje
sumu, ktorú má Objednávateľ
Zhotovrteľovi
spolu ešte zaplatrt,
Objednávateľ má VOČI Zhotoviteľovi nárok na vrátenie sumy zodpovedajúcej zníženiu
ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy
Nárok na náhradu škody, ktorá
Objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý

6 20

Zhotovrteľ je povinný bez meškania a písomne Informovať Objednávateľa
akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje reahzácru Diela

6 21

Skutočnosť,

že Objednávateľ

skontroloval

na stavbe

výkresy,

výpočty,

minimálne

dodávky,

jedenkrát

o vzniku
vzorky

a

5

vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky
a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené nadne splnenie Zmluvy
6 22

Zhotoviteľ vyhlasuje, že
•
prečítal, prevenl a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim
žiadne námietky,
•
všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne
námietky,
•
na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný
reahzovat Dielo bez vád, kompletne a funkčne podl'a všetkých príslušných STN
v stanovených termínoch a kvalite

7. Stavebný denník
7 1

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveruska viesť stavebný denník
v slovenskom jazyku, a to v onqináh a dvoch kópiách
Jednu kópiu Je povinný uložiť
oddelene od onqmálu, aby bola k dispoztcu v prípade straty alebo zničenia onqinálu,
ďalšiu kópiu stavebného denníka SI odoberá stavebný dozor Do denníka sa zapisujú
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najma údaje o časovom postupe
prác a Ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných
prác od projektovej
dokumentácie,
údaje dôležité preposúderue hospodárnosti
prác a údaje pre
posúdenie prác orgánmi štátnej správy Počas pracovnej doby musí byť denník na
stavbe trvalo prístupný Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a
prevzatia Diela

7 2

Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúcr, prípadne jeho
zástupca a Ich nadnadení Okrem nich je oprávnený robiť záznam stavebný dozor,
resp technický dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného
dohľadu, prípadne Iné príslušné orgány štátnej správy

7 3

Denné záznamy sa píšu do knihy s očlslovanýrm listami, jednak pevnými, jednak
perforovanýrm pre dva oddehteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami
Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu Len výnimočne sa tak môže urobiť v
nasledujúc: deň Pn denných záznamoch sa nesmú vynechať vol'né miesta

7 4

Ak stavebný dozor do piatich pracovných dní nepnpojí svoje nesúhlasné stanovisko k
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom

8. Zmenové konanie
8 1

Počas plnenia tejto Zmluvy môže ktorákol'vek zo zmluvných strán požiadať o zmenu,
doplnenie alebo rozšírenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len .požiadavka na zmenu")
Požiadavka na zmenu sa doručí zodpovednému zástupcovi druhej zmluvnej strany a
musí obsahovať najma popis zmeny, jej dôvod a požadovaný termín zmeny

8 2

Zmena, ktorá by mala za následok zmenu rozsahu plnenia, termínu plnenia alebo
ceny, môže byť realizovaná výlučne až po podpísaní písomného dodatku k tejto
Zmluve

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
9 1

Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v súlade s podrobným
opisom predmetu zákazky uvedeným vo výzve na predloženie ponuky zo dňa
11 11 2019 a v rozsahu oceneného výkazu výmer zo dňa 18 11 2019
6

9 2

Závazok Zhotoviteľa zhotovrt Dielo Je splnený
Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy

9 3

Prevzatím Diela Objednávateľom
Objednávateľa

94

Zhotoviteľ Je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi,
kedy bude Dielo pnpravené na odovzdanie a prevzatie

9 5

Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní
a) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých matenálov,
b) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných matenálov,
c) stavebný denník,
d) doklad o naložení s odpadmi,
e) návody na použitie zabudovaných zanadení

96

Neodovzdarue ktoréhokol'vek z dokladov uvedených
odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom

9 7

O odovzdaní a prevzatí Diela spíš u zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela, ktorý bude obsahovat
a) základné údaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) SÚpiS zistených vád a nedorobkov,
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
e) zoznam odovzdaných dokladov,
f)
prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dlžku Jej
trvania,
h) prípadný termín, do ktorého Je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
l)
dátum prevzatia Diela,
J)
podpisy oprávnených osôb

9 8

V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré sami osebe,
ani v spojení s Inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a nezružujú Jeho hodnotu)
nie Je Objednávateľ povinný Dielo prevziať

9 9

Vlastnícke
právo
odovzdaním

k

Dielu

prechádza

prechádza

na

odovzdaním

a prevzatím

nebezpečenstvo

Diela

škody na Diele na

v bode 9 5 je dôvodom

Objednávateľa

Jeho

na

protokolárnym

10. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

10 1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase Jeho odovzdania Objednávateľovi
dohodnuté vlastnosti, že splňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo
bolo vykonané podľa osvedčených technologických postupov a podľa závazných
technických
nonem,
v súlade
s hyqreruckýrm, ekologickými,
pronpožiarnyrm,
bezpečnostnými a stavebnými predpismi Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá
žiadne vady

10 2

Záručná doba na Dielo Je 60 mesiacov Záručná
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela

10 3

Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád

doba začína

plynúť

dňom

7

•

•

do 24 hodín pn vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pn ktorých
hrozí bezprostredné nziko nebezpečenstva škody na zdraví, Živote alebo
majetku,
do 3 pracovných dní pn ostatných vadách

104

Zhotovrteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote
technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak

5 dní,

ak je to

10 5

Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotovrteľ povinný
odstrárut bezodplatne, pokraľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotovrteľa Ak
vady vznikli z Iného dôvodu, Zhotoviteľ Ich odstráni za úhradu

106

V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi
a vada by nebrárula užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstránenia reklarnovanej vady

10 7

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady
ktorých popiera zodpovednosť a ktorých odstránenie neznesie odklad

108

Stavebný matenál, resp realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva
Objednávateľa
na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Tým však
Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného matenálu
a stavebných prác

10 9

Objednávateľ oznámi Zhotovrteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili počas vykonávania Diela, pn odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej
doby

za vznik

10 10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady
nadne a včas, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 €
(slovom paťsto eur) za každý začatý deň omeškania Objednávateľ má zároveň
nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu
10 11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady nadne a včas, alebo ak
Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje Ich nadne, resp Objednávateľ
predpokladá, že vady nebudú odstránené nadne a včas, má Objeonávater právo
vady odstrániť sám alebo Ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotovrteľa
V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými v ocenenom
výkaze výmer
10 12 Uplatnením
škody

nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa

na náhradu

11. Zmluvné pokuty a náhrada škody
11 1

V prípade
11 1 1 nedodržania termínu zhotoverua Diela,
11 1 2 nedodržania termínov podl'a harmonogramu prác,
11 1 3 omeškania Zhotoviteľa s nadnym a včasným protokolárnym odovzdaním
Diela má Objednávatel nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100
EUR za každý deň omeškania

11 2

V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt,
túto Zmluvu alebo akúkol'vek jej prílohu, použije Iný stavebný matenál, Iné stavebné
postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 €
(slovom jedentrsic eur) za každé takéto porušenie Zmluvy Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škodu a uplatnenie SI

8

ďalšieho postupu podľa ustanovení tejto Zmluvy
11 3

V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa
oznámiť Objednávateľovi
zmenu
subdodávateľa podľa bodu 6 8 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 1000 € (slovom jedentrsic eur) za každé porušenie tejto
povinnosti

11 4

V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom pat sto
eur), ak nie Je ustanovená osobitná výška

11 5

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty

11 6

Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti nadne splniť
svoj závazok zo Zmluvy

11 7

Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku
porušenia zmluvného závazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl
Obchodného zákonníka

12. Vyššia moc
12 1

Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svopch závazkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavrnené pôsobením vyššej
moc: Vyššou mocou sa rozumejú najma požiar, zemetrasenie, havana, štrajk,
embargo, administratívne opatrenia štátu a Iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pn použití obvyklých
prostriedkov a opatrení zabrániť

122

O začatí, ako aj o pornmutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bezodkladne písomne informovat
Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej mOCI, najviac však 1
mesiac Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a
prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto Zmluvy

13. Ochrana informácií
13 1

Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných Informáciách získaných
pn plnení zavazkov z tejto Zmluvy Dôvernými Informáciami sú Informácie, ktoré
niektorá zo zmluvných strán písomne alebo Iným preukázateľným spôsobom
označila ako dôverné Informácie - s výnimkou Informácií verejne známych, ako aj
Informácií získaných oprávnene Inak ako od druhej zmluvnej strany Povinnosť
zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzene aj po ukončení Zmluvy

13 2

Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné Informácie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivosťou, ako ochraňujú vlastné dôverné Informácie rovnakého
druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti

13 3

Zmluvné strany sa budú bezodkladne písomne Informovať o tom, že na základe
zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu Im vznikla povinnosť
zverejniť dôvernú mtorrnácru druhej zmluvnej strany alebo Jej časť

14. Odstúpenie od Zmluvy
14 1

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
9

•
•

•
•

Zhotoviteľ
v dôsledku
platobnej
neschopnosti
neuhradí
platby
svoj.rn
subdodávateľom,
bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie
bude možné len v prípade, že na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz,
reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,
Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác viac ako 15 dní

14 2

Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
•
je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní,
•
Objednávateľ neposkytuje Zhotovrteľovt požadovanú súčinnosť potrebnú na
nadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného
upozornenia Zhotoviteľa

14 3

Práce a dodávky
vykonané
ku dňu odstúpenia
od Zmluvy
sa
v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách

144

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu nasledujúcom po dni doručenia
odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Odstúpením od Zmluvy zanikajú
všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp hodnote čiastočného plnenia zmluvných
strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od
Zmluvy Odstúpenie od Zmluvy sa dalej nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných
ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262
zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník, nešerua sporov medzi zmluvnými
stranami a Iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhl'adom na
svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy

14 5

Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z obsahu a účeluktorých
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy

vyúčtujú

15. POistenie a ochrana zdravia pri práci
15 1

Zhotoviteľ je povinný uzavneť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poisterue
zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a
tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. minimálne
vo výške Ceny za Dielo

15 2

POistná zmluva podľa bodu 15 1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo
straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na
stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby, za stratu alebo škodu spôsobenú
Zhotoviteľom počas plnenia akýchkol'vek závazkov podl'a tejto Zmluvy vrátane
odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe

15 3

Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek jeho časti,
matenálov alebo zanadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne
starať. a to z akýchkol'vek dôvodov, je Zhotovrteľ povinný na vlastné náklady nahradit
takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy

154

Zhotovrteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisrace so
stratou alebo poškodením akéhokol'vek majetku /rného než Dielo/, SÚVISiace s úmrtím
alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia
Diela a odstraňovania vád Diela a VOČI všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym
konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú
10

15 5

Uzatvorenie
poistnej
zmluvy
nezbavuje
Zhotoviteľa
povinnosti
nahradiť
Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalost ou na Diele alebo mych
veciach, ak príslušná poist'ovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú
škodu vo výške preukázatel'ne vynaložených nákladov na navrátenie Diela alebo
Iných vecído pôvodného stavu alebo poistné plnenie neposkytne vôbec

15 6

Ak Zhotovrtel' nedodrží podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v súlade
s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu
vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok

157

Bezpečnosť a ochrana zdravia pn práci (ďalej aj "BOZP")
15 7 1 Zhotoviteľ sa zavazuje

15 8

•

dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

•

vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostnedkarm
podľa profesií, činností a nzik na pracovisku Objednávateľa,

•

minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby,
najma hlučnosť, prašnosť, emisie a musie exhalátov zo spal'ovacích
motorov

15 7 2

Zhotovrteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by
mohli viesť pn jeho Činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia
pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pn jeho činnosti
mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických
zanadení a objektov

15 7 3

Zhotovrteľ SI je vedomý, že podľa ustanovenia § 421 a Občianskeho zákonníka
zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe
prístroja alebo Inej veci. ktorá bola použitá pn plnení závazku a tejto
zodpovednosti sa nemôže zbaviť

1574

Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie
predpisov o bezpečnosti pn praci, o požiarnej ochrane, preprsov o ochrane
životného
prostredia
a žiadať
Zhotoviteľa
o odstránenie
zistených
nedostatkov

Zhotovrteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisracrch predpisov, najma Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti
a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej
príslušnosti

16. Riešenie sporov
16 1

Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce

162

V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné nešit dohodou zmluvných
požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd

163

Zmluvný vzťah sa bude nadit' právnym ponad kom platným na území SR Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom Závazný Je slovenský výklad
dokumentov a Zmluvy

strán,

17. Záverečné ustanovenia

11

I~

17 1

jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byť menené, doplňané.
písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku,
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy

17 2

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvom I zmluvnými stranami
Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods 1
Občianskeho
zákonníka v nadvaznost: na § Sa zákona č 211/2000 Z z o
slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17 3

Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou neupravené sa nad la ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne závazných právnych predpisov SR

174

Táto zmluva je vyhotovená v troch
Objednávateľ a jeden Zhotovrteľ

17 S

Neoddelltel'nou súčasťou tejto Zmluvy je príloha
Príloha č 1 - Ocenený výkaz výmer

17 6

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy Im je známy, plne S ním súhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisurú

V Bytči, dňa 01 072020

rovnopisoch,

z ktorých

resp zrušené Iba
ktorý bude tvonť

dva SI ponecháva

V Bytči, dňa 01 07 2020

••••••••••••••• '••••••••••••• _ •••-<...1 ••

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Bytča
v zastúpení

VIKON, s ro
v zastúpení

Ing. Miroslav Minárčik
pnmátor mesta Bytča

Jozef Kido
konate/

12

I
Príloha č.1 ZoO zo dňa 1.7.2020

Výkaz výmer
MESTO
Stavba
Zhotovrteľ
Datum

P.Č.

Bytča
Doplnenie VO v meste Bytča
VIKON, s ro
18112019

Názov aktivity

Skupina výdavkov
podpoložka

Názov výdavku

MJ

Počet
Jednotková
jednotiek
cena
v Eur bez DPH

Celkom
v Eur bez DPH

1

Výmena a doplnenie
svetelnych zdroJov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

21000003 -Demontaž pouličného
svietidla do vyšky Bm, hkvidacia

ks

9,80

339,00

3322,20

2

Vymena a doplnenie
svetelných zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a moderruzacra stavieb

21000010 - Demontáž 1-ramenneho
vyložníka V pracovnej vyške do 10m

ks

1,20

277,00

332,40

Výmena a
svetelnych
Výmena a
svetelnych
Výmena a
svetelnych
Výmena a
svetelných
Vymena a
svetelných
Výmena a
svetelnych
Výmena a
svetelných

doplnenie
zdrOJOV
doplnenie
zdr~ov
doplnenie
zdrOJOV
doplnenie
zdr~ov
doplnenie
zdrOJOV
doplnenie
zdrOJOV
doplnenie
zdr~ov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a moderruzacia stavieb

21000045 - Demontáž starého
holeho vzdušneho vedenia
Demontáž exrstujúcich rozvádzačov
RVO

m

0,70

3000,00

2 100,00

ks

23,00

1,00

Vyložník do dlžky 1 m

ks

35,00

277,00

9695,00

345000071 - Montáž vyložrukov do
dlžky 1 m výška osaderua do 10m

ks

5,50

277,00

1 523,50

TORCUS II ekvivalent 30

ks

196,00

271,00

53116,00

TORCUS II ekvivalent 68

ks

340,00

68 OO

23120,00

Montáž sviendla

ks

29,00

339,00

9831,00

10

Vymena a doplnenie
svetelnych zdrOJOV

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

0,80

339,00

271,20

11

Vymena a doplnenie
svetelnych zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a rnoderruzacia stavieb

1,10

339,00

372,90

3
4
5
6
7
8
9

34700009 - Svorka preprchovacia na
Izolovane vedenie stredná 5210/3, 4- ks
35mm2
Montáž svorky prepichovacej na
Izolované vedenie stredná 5210/3, 4- ks
35mm2

23,00

)

12

Vymena a doplnenie
svetelných zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a rnoderruzacra stavieb

13

Výmena a doplnenie
svetelnych zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

14

Výmena a doplnenie
svetelných zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

Vymena a
svetelných
Výmena a
svetelných
Výmena a
svetelných
Výmena a
svetelnych
Výmena a
svetelnych
Vymena a
svetelnych
Vymena a
svetelnych
Vymena a
svetelných
Vymena a
svetelných
Vymena a
svetelnych
Výmena a
svetelnych
Vymena a
svetelnych

doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdroJov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojoV
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdroJov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojov
doplnenie
zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a moderruzacia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a rnoderruzacia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a rnoderruzacia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a moderruzacia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

Výmena a doplnenie
svetelných zdrOJOV

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

34700022 - Univerzálna nosna
svorka typ 5034 (uchytenie
Izolovaných vodičov 3x25)
Montáž uruverzalnej nosnej svorky
typ 5034 (uchytenie izoíovanych
vodičov 3x25)
34700023-Záves(~rmenova
obímka s hákom) pre nosnu svorku
na betónovv stožiar NN vedenia

ks

4,60

339,00

1 559,40

ks

0,70

339,00

237,30

ks

O OO

0,00

Montaž závesu

ks

0,00

0,00

Kabel CYKY-J 3x2,5

m

1,50

400,00

600,00

Montaž kabla CYKY-J 3x2,5

m

5,20

400,00

2080,00

Kabel AYKY-J 4x16

m

O OO

0,00

Kabel samonosny zavesný spletany ,
m
NFA 3x25,

1,28

3000,00

3840,00

Montáž kábla NFA 3x25

m

0,40

3000,00

1200,00

Sknnka SPP1 vrátane držiaka

ks

50,00

1 OO

50,00

Montáž sknnky SPP1 vrátane držiaka ks

17,23

1,00

17,23

1,25

1,00

1,25

0,00

0,00

Svorka prudová EK25

ks

Zhotovenie prúdoveho spoja

ks

Rurka FXP 40

m

1,90

1,00

1,90

Montáž rúrky FXP 40

m

0,80

1 OO

0,80

Rozvadzač RV01,2 hl IStlČ 3x25A,
počet vyvodov 3 až 9 kusov (vrátane
oŽivenia]

ks

1 240,00

1,00

1240,00

28

Vymena a doplnenie
svetelnych zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a rnoderruzacra stavieb

Montáž rozvadzačov RVO

ks

29

Vymena a doplnenie
svetelných zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

34600024 - Ukončenie vodičov V
rozvádza č I vratane zapojenia a
vodrčovej koncovky do pnemeru
25mm2

ks

30

Výmena a doplnenie
svetelnych zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

Odborné odskúšanie a kompletizácia
svietidla pred montažov

ks

31

Vymena a doplnenie
svetelných zdrojov

717002 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

Odborné prehliadky a skúšky
(revízie)

hod

90,00

1,00

90,00

0,00

0,00

2,60

339,00

881,40

35,00

20,00

700,00

Celkom

116206,48
Uvedené ceny sú bez DPH
Demontažne práce
Montažnt matenal
Montažne práce
Odborne prehliadky a
skušky
SPOLU
DPH
SPOLU S DPH

5777,60
93494,75
16234,13
700,00

116206,48
23241,296
139447,781
\

)
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