
ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
"Výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste Bytča"

uzavretá podľa § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb v zneni neskorších predpisov Obchodný zákonník
(ďalej len "Zmluva")

Objednávatel':
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických,

stavebného dozoru
Kontakt

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotovitel':
Sídlo
Zapísaný v
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ 1 IČ DPH
Bankové spejeme
Číslo účtu v tvare IBAN
Osoba oprávnená rokovať

• vo veciach zmluvných
• vo veciach technických

Kontakt

(ďalej len "Zhotoviteľ")

1. Zmluvné strany

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

Ing Anton Kotešovský

Mgr Vladislav Pavelčík
041/5073927

BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835/6, 01 001 ŽIlina
Okresný súd ŽIlina, vložka číslo 61755/L
Tomáš Bohuš
47619503
20240415581 SK 2024041558
Slovenská sponteľna, a s
SK8409000000005122524841

Tomáš Bohuš
Tomáš Bohuš
0948215460

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

2. Predmet Zmluvy

2 1 Zhotovrteľ sa zavazuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
stavebné práce a dodávku matenálov na stavbe "Výstavba verejne prístupnej
stanice v meste Bytča" (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve
a Dielo odovzdať Objednávateľovt

2 2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo
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2 3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia
Objednávateľom

24 Objednávateľ sa zavazuje, že nadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov
prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotovitelovi
dohodnutú súčinnosť

2 5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdŕžal od Objednávateľa jedno
vyhotovenie projektovej dokumentácie č 19-011 zo dňa 19 09 2019 (Ing Slavomír
Sabol) na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia") Zhotoviteľ vyhlasuje,
že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil S Projektovou dokumentáciou

2 6 Predmet plnenia musí byť zrealizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v
rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č 1 tejto Zmluvy

3. Cena za Dielo
3 1 Cena za Dielo je stanovená podl'a § 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

7893,21
1 578,64

9471,85

EUR

EUR

EUR

3 2 Cena za Dielo je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe
oceneného výkazu výmer zo dňa 18 06 2020, projektovej dokumentácie č 19-011
a výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 08 06 2020 Všade, kde sa v Zmluve spomína
cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH

3 3 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v
Jednotlivých položkách v nadvaznosti na technické špecifikácie vrátane všetkých
nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu SÚVIsieť s úplnou reahzáciou Diela,
vrátane dočasných diel, matenálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných
prác, znaderua prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých nzík, závazkov a povinností
konkrétne uvedených alebo nepnamo vyplývajúcich z dokumentova obhliadky
staveruska, na ktorých je ponuka založená Má sa za to, že znaďovacie náklady
Zhotoviteľa, Zisk a režuné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo
všetkých jednotkových sadzbách

3 4 Jednotlivé položky výkaz u 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 Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy

3 5 K zmene ceny môže dôjsť
3 5 1 pn zmene zákonnej sadzby DPH,
3 5 2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác,

ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pn výhodnosti dovozu Oproti
domácej ponuke Toto musí Zhotoviteľ preukázať,

3 5 3 v zmysle § 18 zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní
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4. Platobné podmienky

4 1 Objednávateľ uhradí cenu za Dielo nasledovne na základe faktúry, ktorú je Zhotovrteľ
oprávnený vystaviť na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela vyhotoveného
v zmysle bodu 9 tejto Zmluvy

4 2 Zhotovrteľ je povinný vypracovať k faktúre SÚpiS vykonaných prác a dodávok
a predložiť ho stavebnému dozoru Objednávateľa k odsúhlaseruu, a to v rozsahu, ako
je špecmkovaná cena za Dielo SÚpiS prác bude vyhotovený v súlade S oceneným
výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať 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
zisťovacreho protokolu predmetný SÚpiS vykonaných prác a zisťovací protokol
odsúhlasí, alebo vráti Zhotovrteľovi na prepracovanie V prípade vrátenia SÚpiSU
vykonaných prác a zrst'ovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotovrteľov:
prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloží Ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru

4 3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúru vrátane príloh v štyroch vyhotoveniach v
písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom za deň
doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávateľovi

4 4 Faktúra musí obsahovať
• všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy,
• odkaz na zmluvu, na základe ktorej je vystavená,
• fakturované sumy zaokrúhlené na 2 desatinné miesta,

4 5 K faktúre je Zhotovrteľ 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,

4 6 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 - 45 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť JU Zhotoviteľovi
na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry

4 7 Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v
súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer

5. Čas plnenia
5 1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať Dielo v lehote do 31 082020

5 2 Zhotoviteľ sa zavazuje
a) prevziať stavenisko v lehote do 7 dní od výzvy Objednávateľa na prevzatie

staveruska,
b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveruska,
c) uvoľrut' stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné

strany nedohodnú Inak
5 3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5 1 a 5 2 Zmluvy má Objednávateľ

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom jednosto eur) za každý
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deň omeškania

6. Realizácia Diela
6 1 Zhotovrteľ sa zavazuje zhotoviť Dielo podl'a tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie,

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

6 2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I triedy kvality s predpísanou dobou
záruky, skúškami a atestrm Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené
Objednávateľom písomnou formou

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

64 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku
počas celej doby realizácie Diela

6 5 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp poveriť vykonávaním Diela podl'a tejto Zmluvy
len personál, ktorý má požadovanú kvaufikácru a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné
práce podl'a zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase

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

6 7 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávatel'ov V prípade zmeny
subdodávatel'a je Zhotovrteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
Objednávateľovi V prípade, ak Zhotovrteľ realizuje Dielo prostredníctvom
subdodávatel'ov, zodpovedá akoby Dielo vykonával sám

68 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotovrteľovi stavenisko bez práv tretích osôb

6 9 Zhotoviteľ je povinný pn reahzácu Diela dodržiavať všetky podmienky vyjadrení a
rozhodnutí orgánov štátnej správy a Iných organizácií, ktoré sú súčasťou riadnej
Projektovej dokumentácie a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce z
nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach
a/alebo rozhodnutiach

6 10 Zhotovrteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie Inžinierskych sietí na vlastné náklady

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
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6 12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné
stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude
dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť
zhotovovarua Diela podl'a Zmluvy Náklady sú súčasťou 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 zavazuje, že akúkol'vek
ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri reahzácu Diela odstráni tak, že
uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške

6 14 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, pokia l' nie sú v rozpore s príslušnými technoloqrckýrru
postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
správy

6 15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékol'vek zmeny prác bez príkazu technického
respektíve stavebného dozoru

6 16 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát 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 neprlstupnýrru

6 18 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný
znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadne ďalšre náklady s tým spojené, ak také
odkrytie požaduje Výšku nákladov na toto odkrytie primerane určí Objednávateľ Ak sa
však pri dodatočnom odkrytí Zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady
dodatočného odkrytia a prípadné ďalšre následky s tým spojené znáša Zhotoviteľ

6 19 Ak Objednávateľ Zistí, že kvalita realizovaných výkonov Zhotoviteľom 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 znlžit' cenu Diela až o 10% zo zmluvnej
ceny Diela bez DPH Objednávateľ je povinný pred týmto 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 podl'a tejto Zmluvy Ak
Zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácu 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 podl'a tohto bodu Zmluvy prevyšuje sumu, ktorú má
Objednávateľ Zhotovrteľovi spolu ešte zaplatiť, Objednávateľ má VOČI Zhotoviteľovi
nárok na vrátenie sumy zodpovedajúcej znížeruu ceny za Dielo podl'a tohto bodu
Zmluvy Nárok na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý

6 20 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne Informovať Objednávateľa o VZniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela

621 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a
vykonané práce, nezbavuje Zhotovrteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky
a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené rradne splnenie Zmluvy

6 22 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
• prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky reahzácre Diela a nemá k nim

žiadne námietky,
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• všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne
námietky,

• na základe svojrch schopností, technického vybavenia a personálu je schopný
realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podl'a všetkých príslušných STN
v stanovených termínoch a kvalite

7. Stavebný denník
7 1 Zhotovrteľ je povinný odo dňa prevzatia staveruska viesť stavebný denník v

slovenskom jazyku, a to v onqrnáh a dvoch kópiách Jednu kópiu je povinný uložiť
oddelene od onqrnálu, aby bola k dispozlcn 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 pre posúdenie 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 stavbyvedúci, prípadne jeho
zástupca a Ich nadnadení Okrem nich je oprávnený robiť záznam stavebný dozor
Objednávateľa, jeho nadnadení, orgány štátneho stavebného dohl'adu, prípadne Iné
príslušné orgány štátnej správy

7 3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanýrru listami, jednak pevnými, jednak
pertorovanýrru pre dva cddehteľné prepisy, ktoré sa čislujú 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 nasledujúci
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

82 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 podl'a Projektovej

dokumentácie v rozsahu oceneného výkaz u výmer

92 Závazok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo Je splnený odovzdaním a prevzatím Diela
Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy

9 3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na
Objednávateľa

94 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovr,
kedy bude Dielo pnpravené na odovzdanie a prevzatie
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9 5 Zhotoviteľ Je povinný odovzdať Objednávateľovi V preberacom konaní
a) stavebný denník,
b) návody na použitie zabudovaných zanadení
c) Vyhlásenie zhody a certifikáty zabudovaných matenálov

9 6 Neodovzdarue ktoréhokol'vek z dokladov uvedených v bode 9 5 Je dôvodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom

9 7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela, ktorý bude obsahovať

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 Zhotovitelorn 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

98 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 k Dielu prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym
odovzdaním

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 podl'a osvedčených technologických postupov a podl'a závazných
technických nonem, v súlade s hyqreruckýrru, ekologickými, pronpožrarnyrm,
bezpečnostnými a stavebnými predpismi Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá
žiadne vady

102 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov Záručná doba začína plynúť dňom podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela

10 3 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád
• do 24 hodín pn vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pn ktorých hrozí

bezprostredné nztko nebezpečenstva škody na zdraví, živote alebo majetku,
• do 3 pracovných dní pn ostatných vadách

104 Zhotovrteľ Je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky
možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak

10 5 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe Je Zhotovrteľ povinný odstrániť
bezodplatne, pokia l' vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa Ak vady
vznikli z Iného dôvodu, Zhotoviteľ Ich odstráni za úhradu

10 6 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 reklamovanej vady

10 7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za VZnik ktorých
popiera zodpovednosť a ktorých odstránenie neznesie odklad
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10 8 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 Objednávater oznámi Zhotovrteľovt bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavil: počas vykonávania Diela, pn odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej
doby

10 10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vady riadne
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 riadne a včas, alebo ak
Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje Ich riadne, resp Objednávateľ
predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ 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 nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody

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 riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela
má Objednávateľ 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 materiál, Iné stavebné
postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 €
(slovom jederitrslc eur) za každé takéto porušenie Zmluvy Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škodu a uplatnenie SI ďalšieho
postupu podla ustanovení tejto Zmluvy

11 3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu
subdodávatel'a podl'a bodu 6 8 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 1000 € (slovom jedentislc eur) za každé porušenie tejto povinnosti

11 4 V prípade akéhokol'vek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podl'a tejto Zmluvy má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € (slovom paťsto
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 riadne 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
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12. Vyššia moc

12 1 Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich závazkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavmené pôsobením vyššej
moci Vyššou mocou sa rozumejú najma požiar, zemetrasenie, havária, štrajk,
embargo, administratívne opatrenia štátu a Iné také udalosti, ktoré zmluvné strany
nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pn použitl obvyklých
prostnedkov a opatrení zabrániť

122 O začatí, ako aj o pornmutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa
vzájomne bezodkladne písomne Informovať 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 závazkov z tejto Zmluvy Dôvernými Informáciami sú Informácie, ktoré niektorá
zo zmluvných strán písomne alebo Iným preukázatel'ným 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 pnrneranej 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 mforrnácru druhej zmluvnej strany alebo jej časť

14. Odstúpenie od Zmluvy

14 1 Objednávateľ Je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
• Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svoprn

subdodávatel'om,
• 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,

• Zhotovrteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
• Zhotovrteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác viac ako 15 dní

142 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
• je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní,
• Objednávateľ neposkytuje Zhotovrteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na

nadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného
upozornenia Zhotoviteľa

143 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú
v preukázatel'nom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a Jej prílohách

144 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu nasledujúcom po dni doručenia
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I 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 ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení
týkajúcich sa vol'by práva alebo vol'by zákona podl'a ustanovenia § 262 zákona č
513/1991 Zb Obchodný zákonník, nešerua sporov medzi zmluvnými stranami a Iných
ustanovení, ktoré podl'a prejavenej vôle strán alebo vzhl'adom na svoju povahu majú
trvať aj po ukončení Zmluvy

Akýkol'vek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z obsahu a účelu ktorých
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy

145

15. Poistenie a ochrana zdravia pri práci
15 1 Zhotoviteľ je povinný uzavneť a udržiavat' v platnosti poistnú zmluvu na poisterue

zodpovednosti za škodu spôsobenú na Živote, zdraví a majetku Objednávateľa a
tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovo u činnosťou Zhotoviteľa, minimálne
vo výške Ceny za Dielo

15 2 POistná zmluva podl'a 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 odovzdávacreho 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 akákol'vek 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 Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť
takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy

15 4 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisrace so
stratou alebo poškodením akéhokol'vek majetku /Iného než Drelo/, súvrsiace 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

15 5 Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť
Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo Iných
veciach, ak príslušná POisťovňa 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 Zhotoviteľ 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 Zhotovrteľ sa zavazuje
• dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na

pracovisku,
• vybaviť seba a SVOJich pracovníkov osobnými ochrannými prostnedkarru

podl'a profesií, činností a rizík na pracovrsku Objednávateľa,
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,l • minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej Činnosti na okolie stavby,
najma hlučnosť, prašnosť, emisie a musre exhalátov zo spal'ovacích
motorov

Zhotoviteľ 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
Zhotovrteľ SI je vedomý, že podl'a ustanovenia §421a 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
Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie
predpisov o bezpečnosti pn práci, o požiarnej ochrane, preprsov o ochrane
životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov

15 8 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvrsiacich predpisov, najma Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti
a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej
príslušnosti

1572

1573

1574

16. Riešenie sporov
16 1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotovrteľa zastaviť práce

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

16 3 Zmluvný vzťah sa bude nadiť právnym poriadkom platným na území SR Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR, a to V jazyku slovenskom Závazný je slovenský výklad
dokumentov a Zmluvy

17. Záverečné ustanovenia
17 1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, doplňané, resp zrušené Iba

písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvonť
neoddelltel'nú súčasť Zmluvy Každý dodatok k Zmluve podlieha predchádzajúcemu
schváleruu zo strany Poskytovatel'a pornocr, s ktorým má Objednávateľ podpísanú
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie Diela, pnčorn
osobitné schválenie SI vyžaduje návrh dodatku k Zmluve a následne podpísaný platný
dodatok k Zmluve

17 2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomI zmluvnými stranami Zmluva
je účinná dňom nasledurúcrrnpo dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods 1 Občianskeho
zákonníka v nadvaznosn 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 nadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne závazných právnych predpisov SR

174 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tn SI ponecháva
Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ

17 5 Neoddelltel'nou súčasťou tejto Zmluvy je príloha
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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 podpisujú

V BytčI, dňa 07 07 2020 V ŽIline, dňa 07 07 2020

Objednávatel'

CD BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835~ 010 01 Žilina

IČO: 47 619 503..l)fC: 2024041558
J~H:sKa024041558.......... ::;;..........••••~ ..-: :.-;. -.-....

Zhotoviteľ

Mesto Bytča
v zastúpení

Ing. Miroslav Minárčik
pnmátor mesta Bytč.a

BTI S ro
v zastúpení

Tomáš Bohuš
konateľ
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Nabljacla_stanlca
Výstavba verejne prístupnej nabíjacej stanice v meste BytčaStavba:

Mesto Bytča

BTI s ro

Ing Jan Sabol

Miroslav Holeš

Cena bez DPH

Mesto Bytča

'Cena s DPH
---_------------- ~~-

v EUR 

Projektant

Objednávateľ

Spracovate!'

Zhotoviteľ

Strana 1 z 2

27 5 2020

47619503
SK2024041558

7893,21

9471,85'

CD BT I s. ...;~ô.-
Bánovská cesta 28G~j6~J110JU~

IČO. 47 61!}-@:tPIČ~2ll24M1558
it DPH SK2024041558



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
NabIIaCIa stanica

Stavba Výstavba verejne prístupnej nabijacej stanice v meste Bytča

Mesto Bytča

Mesto Bytča
BTI s ro

Kod POpIS

(~dkladyz rozpočtov

Strana 2 z 2

27 5 2020

Ing Jan Sabol
Miroslav Holeš

CenabezDPH[EUR] CenaS DPH[EUR]

7893,21 9471

4 /()O,OO b/í/O()

3 133,21

CD BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835/;Jl-ioUJ Žilina

IČO 47 61-9 5lJ~~~558 '
IČ DPH: SK2n246415!':lB



KRycí LIST ROZPOČTU

a - nabíjacia stanica - oprávnaný výdavok

Mesto Bytča

Mesto Bytča

BTI s ro

Ing Jan Sabol

Miroslav Holeš

Cena bez DPH

l: ----- ------ - -_-
'LCena S DPH

---- ---

Projektant

Objednávatel'
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v EUR

--
Spracovatel'

Zhotovitel'

27 5 2020

47619503
SK2024041558

5712,00

CD BT~s.rQo_,.
Bánovská cesta 23~Wfr,11'iÚ 01 Žilina

IČO: 47 6i9 !I(JJ,lJIČ :?:l24umS8
IC; DPH. Sf\1024u:)mä



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

a - nabíjacia stanica - oprávnaný výdavok
Mesto Bytča

Mesto Bytča
BTI s ro

Kod dielu - POpIS

IVI Prnce (] dodávky M
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Ing Jan Sabol
Miroslav Holeš

Cena celkom [EUR]

4 (t)o,OO

4 IGO OO



ROZPOČET

a - nabíjacia stanica - oprávnaný výdavok
Mesto Bytča

Mesto Bytča
BTI s ro

. P Ty

IC p
Kód POpiS MJ Množstvo J cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

[) M Práce a dodávky IVI

I

j_~_~ 1.0001
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27 5 2020 

Ing Jan Sabol
Miroslav Holeš

Cena celkom
[EUR]

/t_\! 1}' YJ

if I [ll), ()I)

i

___ 560,0°1

G) BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835[6, 010 01 Žilina

IČO' 47 61~, OIČ- 2024041558
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KRycí LIST ROZPOČTU

b - nabíjacia stanica - neoprávnaný výdavok

Mesto Bytča 27 5 2020

Mesto Bytča

BTI s ro
47619503
SK2024041558

Ing Jan Sabol

Miroslav Holeš

Cena bez DPH

-- -- ---,
'cena S DPH v EUR 3759,85
L~ __ ~_ _ ~ _

Projektant Spracovate!'

Objednávateľ Zhotoviteľ

(j) BT I !5.~.
Bánovská cest~'O ~1 Žilina

IČO' 47~~~1.55B
1<: DPH' ffirnJl4V41558
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

b - nabíjacia stanica - neoprávnaný výdavok
Mesto Bytča

Mesto Bytča
BTI s ro

Kod dielu - POpiS

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemne praca

2 - Zakladanie

3 - Zvrsle a kompletne konstrukcre

4 Vodorovne konštrukcie

El - Komunikacie

9 Ostatne konštrukcre a prace-bur.uue

99 Presun hmôt HSV

M - Práce a dodávky IV!

21-M - Hektrornontaže

46-M - Zemne prace pil extr mont prdCddl

95-M - RevI71e
~~--- --~-----
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Ing Jan Sabol
Miroslav Holeš

Cena celkom [EUR]

Jr'

: iO (!'/

5'Jb 'l',

1 b,; 1/

i Chií(JI



ROZPOČET

b - nabíjacia staruca - neoprávnaný výdavok

Mesto Bytča

Mesto Bytča
BTI s ro

:PČ Ty
p

27 5 2020 

Ing Jan Sabol
Miroslav Holeš

Nákladv Z

Kod POpiS MJ ~~~~~;v~-- ~-~~na [EUR] ceJ;~~t~_l
3, 1

/UlllIll' PlcH,l'
[Rozoberarue zamkovej dlažby všetkych druhov, m2 '

-i-O§k~-?~rfe~~ecl_~gam-~au-~~?~BPJ-ao 2-00-mTi - .' 
karneruva hrubeho drveneho, hr 200 do 300
mm -o 40000t
Hlberue ryh širky do 600 mm v horn Ine tr 3 m3 I

sudržnvch - ručnvm riaradim _ _ , __ ,_
Pnplatok za leprvosť pn hlberu ryh š do 600 mm'

1 m3 ,
ručnvm naradim v horrnne tr 3 :

- - - - --- Vcdoróvrié prermestnerue vykopku po I

162501102 spevnenej ceste z horruny tr 1-4, do 100 m3 na m3
vzdialenosť do 3000 m
Nakladanie neulahnuteho vykopku z hornin tr 1 m3
4 do 100 m3I Uloženie sypamny na skladlw do 100 m3

-- -'l Poplatok-za skladovanie - zemina a karneruvo
(17 05) ostatne

9 K! 1741 01 001 --rzasyp sypa-nlnou so zh-util-enlm jam, šacrnet,
, ! rvh za rezov alebo okolo objektov do 100 m3

l) HSV

ľJ

2

K 1113106612

K 1113307123
Ir-- --------

K 1132211101

6 K

7 K

8 K

Praco :1 docJ<.wky HSV

20,800i

m2 15,600:
1,

3,6401

201:),;)(1

[Bil I cl

2,65

14,30

61,50 223,861
I

13,66 49,721

i
4,10 14,92]

7,13 25,951

0,73 2,661

25,00 163,801

3,44 9,39

II ') 7dklélddr1IC' il/lll
11 ~1~}31_~2}_(~_ l Beton zakladovych patrek, prosty tr (25tfO:-~ -~-~3_~~_ 0~350: 101 ,27 3~44J

12 K f~253~~_2~7__ 1~:~~~~,e stien zakladových patlek~~~~o~enl~-: m2 2,1601 -~~ ~_'_6~ _28,1~j

113 K 1275351218 _lľr=~,~~~~e~,en zakladových patrek, odstranenie! m2 2,160i 6,24 ~~,~~I
l) :l

14 K L~:1-~~-

17 K 388991111

l) t1

, 18 K '451572111

II 'j

! 19i ~ i5669_021!~ _

I

i 20 l_K 1596911141

!VI::,i(' d komplouu- kUI!',11 ul« I'~

Ijvytvorenle prestupov ~ložka~l~ ;;;ta~~ -- -- -;
I pOIOhov~ho zaistenia v debnem pn betonovaru, i m
[s vonkajšou pnerezovou plochou do 0,02 m2 ,

I ------ - - - ----
rRurky telesa rurkoveho kabelovodu z -
I linearneho polyetylenu PEI O do 110 mm v
I otvorenom vvkooe

V(,dOIOVrll' 1,011 ,1111:,(,11'

l
Lôžko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v
otvorenom vy kope z karneruva drobneho
ťaženeho 0-4 mm __ __ _

3,6401

1

3,6401

3,6401

m3 - -3~640r

m3

6,5521
i

2'730[

3,000,

m
--4

30,0001

K or II I il ul..« 1('
lVysp-r~en,e podkladu po prekoPó-éh-PlochYdoj- ~;-1-15-600

1

15 m2 strkodrvou oo zhutneru hr 150 mm l'
,Kladenie betCinoveJzamKOVej dlazby I I

i komurukacu pre pešicn hr 60 mm pre pešrch I m2 20 800 i
Ido 50 m2 so znacerurn lôžka z karneruva hr 30 ; "
,mm _
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3,84

11 II C)~)

",521

3,20
I

96,00

4421 '

tiO ?:\

40,231

I

8,35

10,501
I__~ _L__

437 77

130,26]

1

218,40 l,
I



MJ Množstvo J cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]
--- - ---1-- -- -

- ___L ______ 1______ - -_j

)1<]( 'ii)
1

11,648 1,59 18,52:

104,832l_ 0,34 35,64'
---------- ---- 1

11.6481. 4,431 51,60:
---------;-- -

291,20111,648 25,001
j

Ir:" -l')
l

_9,~Oj_17,697~ 168,12
j

í ()')I\ tJ'l

ľl 21-M Hektrornontaze
1,-2_71 K~21__0_0_1_0_1__2_-4 -;-RUrkaoctirannazPE,-novoduru,doD80mm~-- -- ----3~OOi ----T 1 -- ~lljož~Il~L'LQl'llil__vnulQrD.L__ ---- -- ~ ___I1l__ -- 1- -

1291 K 1;100~-0125 ---Rurkac)chrannaz PE, novoduru, do O 100 mm : m 25,000l; "0"" voľne vnutorna r .[l --jll' - ---Ukoncenie-\iiJdičov-vrozvadzač vratane I k ' -------- -- ,
,31 K 2101~00_04_ --,.?_apolenla_avodičover koncovkv QQ_29_[Jlm~ ; S__ _ !_,_5~+---

331 K 210100252 -LUkončenlecel6pfastovych kablov zmrašt' 'ks 2,000 I 7071-11------ ----- _zaklopkQualebo pa~kolJ_Qo4 x_~5_I}1_1]12_ , ---- ---, :-l-- -
35 -~ 1,,:'O '.'.0002_~ ~ooot" o",roPle'ho"JC~,~o."'"e",,"hY 50- i k~ --; .oof- - - 25'-7;r -- 25.73

371 K 210220020 Uiem-ňovacle vedenie v zemi FeZn-vrafane----~ m-- - 21 ,5001-- -----~ ~;;I'---- - 38,49
I : I~Q@Q!?_§_QQIO'L - - I - - - -- - - --- ---- I

3~L~)~0_2?Q~~~ _s_v()~~~e.ZnpnpoJovac~_s_P_ ks 2,00011 1,51 3,0~1

41 - ~bel hlmikovy stlovy uloženy v rurke1-AYKY - ---- - - 4,000;- 1 391
K 1210902141 'O 6/1 kV 4x25 _ I _ m , I 5,56-r- - --- - -- - - - - - - - -- - -, - - r

43 K 1210902381 -:Kabelhllnlkovy srlovy, uloženy v rurke-NAYY-'----'--25 000'-

~
I _-~=~_~~= :0_6/1 kV4x25 ! m, 1,41

4 K 210950202 !pnPlatok na zat'ahovarnekablovciochranlč'lek, .] - - --j 1,0011
Ivaha kabla do 2 ko 1 m 28,0001

- -_ - - - - [Stavebno m;;-~taž~;-~;~~-;'~~~6ne, odborne, 1 i
46 K HZS000213 remeselne (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej hod 4,000, 18,88i

:ako 8 hodin - pnpojerue v jestvuiucej sknru SR6 ' I I
47 K-'MD -=-=-IMlmostaven,skova -dopra~a---- _1 % _ ~č~O_(l1 25,001
48 K MV __ -,-~~r~~ke vypomoci '% 3,090, i5'OLO
49 K PD ,Presun dodavok % 0,600: 15,00
50 K PM [podružnýmatenál --------Go--=~§~0~-------1O:-00~-

~1 ~.l'_i='~_ --IPod~eIP~idruženYCh '0'~on.?~- ---- % 2,5001 15,00:

Kód POpiS

Ostatne konštrukcro il prace burdl Ii('
Vodorovna doprava sutiny so zložerurn a

__Jj1_rub'lt11_ld.CQvl1_aQ_IITIn_9__\,Iz.Q'ialerlO~LQ()_1_1__m _
1 Pnpiatok k cene za každy ďalš: aj začaty 1 km
; nad 1 km pre vodorovnu dopravu sutmv

24 K -"9790872~; ---:N8kTaaan~ena dopraVneprostnedky pre--
lYQdorovnud_9Qr§_\lIJ_sutl_nv __

25 K [979089012 <Poplatokza skladovanie - beton, tehly, dlaždice i
_ J_17 Qjl_ostCltn~ ,

D 9 
22' K 1979082213

23 K, 979082219

[) M Prace rt dodavky M

1,13

D 46-M

~5~tK 460490012

I I
\ ~4 i K_ PPV _

Zernne prac€' pn --xtr mont pl deacII
; ROZVinutiea uloženie vyslrazneJfolie z PVC do i
;rvhv širka d()_~;3 CITI_ _ _ __ _ _ <
i
1

_ ~~~_~_P!ldrU~~nYCh vykonov--_

- I
0,491m 25,0001

I
1

25,001-% 0,060
--~-~ -- -- ___ - __ I

II 95-M Revi.-ro
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28,25:

20,32

14,14

28,001

I
75,52

15,00
45,001
9,001

90,001
37,501

1,501



:;č Ty
I P[--1-- r--
155\ K IHZS000114

Kód

- -

POpiS MJ Množstvo J cena [EUR)
Cena celkom I

[EUR) l~--- ~----l
1168,00[
J

rStaveono-mantaTnEn5räce najnáročnejšie na -,---,
I odbornost' - revrzie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 '[ hod i
.hcdrn ~ I l
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-----~- ~ --~,,
8,000

I__ 1 ~ ~

21,00,

CD BTI s.r,o,
Bánovská cesta 28~O 01 Žilina

IČO. 47~1R~8~~~~-
I~SK2024041558


