
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-312/2017
č.záznamu: 312/2017-013

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejniladňa
30.8.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-312/2017, č. záznamu: 312/2017-012

uzatvorenú dňa 30.8.2017

úČinnúod: 31.8.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Inžinierske stavby, a.s.

Priemysebiá 6, 042 45 Košice

zastúpená Ing. Marekom Kozlayom, riaditeľom závodu

Predmetom zmluvy:

- zmluva o dielo: realizácia stavebných prác na preánet diela: "Rekonštrukcia
miestnej komunikácie ul. Shečná - Poproč"

VPoproči, dňa 30.8.2017 v

Ct^c POPROČ
Obea^v úrad Poproč
usefr aí^ecnéíío ursdu -^w

Skolská 2, 1^4 24 Poproč^? ^-
f-

Ev^Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



2MLUVA O DIELO

uzavretä v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona a 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len "Obchodnýzákonník"),
ďalej už len "Zmluva".

evidenčné číslo Zhotovitera: ŽoD ...... ; evidenčné číslo Objednávateľa:

Zmluvné strany

I.Obj dnávateF:

Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Školská 632/2. 044 24 Poproč
Statutárny orgán Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce

ičo 00324639
DIČ 2020746189

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK07 5600 0000 0004 0477 0001
BIC

(ďafej označovaný ako "Objednávateľ')

2. Zhotoviter:

Obchodné meno spoločnosti /A/X/A/^S^ S>7W//of-  ^
Sídlo WCTYSI 2^f" 6/ °^ ^5- /:a5-/^
Zastúpená T^ W^ ^/S7l/6; f

* /?/ - ^či/CT
. ffifíJ^FE CO^BO-
M/<S. ^e^J ^e&t^f>

Osoba oprávnená /A/ô. ŕ-ŕ/^S^. ^O^/^y- /?/^&/7ťZ ^t/<0 >í?na podpis zmluvy
IČO ^ GSj ^o2.
Dlč JLOÄ.O ^%- ^l
IČDPH iS^^?. -'%^'/^-~^^/ ^< s^Bankové spojenie

Sfi^4 O^LOO OW> ÔGÍ>0 OW ^i2~IBAN
BIC ^Ô4S<ÔX t--<-

Zapfsaná t^ ^^ (05 ^CÄG&//^Z>0/fc2-^ť?y^°Ä4 Gf^O 2MO/^
Osoby oprávnené rokovať vo veciachr

- zmluvných a technických :/A/ŕS.W^O< /^0^4V - ^fi-DirQj ^Al^OĎ^f
- ekonomických F'GJE^ Hyrr^ - ^cwowc<-1/' A^>f ~ó7^<

- realizačných /A/&. rero^ /^/<-/ 2>w ^^7/wgVfsz>^<2/r

(ďalej označovaný ako "Zhotovitef")
r
f

Tŕ

čiánokl.- Predmetplnenia

1.

./lastnom n^sne a na vias'rnii zodDovednosť.^



v

evidenôné čislo ObjednávateFa: evidenčné čísto ZhotoviteFa: ZoD

n

l'l

u

Clánok II - Čas plnenia

1. Lehoty plnenia predmetu zákazky podfa článku 1. tejto Zmluvy sú nasledovné: do troch mesiacov od
nadobudnutía úĎinnosti tejto Zmluvy.

2. Termín začiatku realizácie diela je po odovzdanl staveniska zo strany Objednávatefa.

3. Ak Zhotoviter pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa Objednávateľ
toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

4. Lehota plnenia sa predlžuje a zhotovitef sa nedostáva do omeškania s plnenlm termínov, najmä o dobu: n
trvania naviac prác,
trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej
súčinnosti,

ntrvania nepriaznívých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela vsúlade t

s príslušnými technickými normamí,
omeškanie objednávatefa s odovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej
dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, n

ak prerušenie prác bolo zavinené vyššou mocou afebo inými okolnosťami nezavinenými
ZhotoviteFom (napr. priemyselné a prírodné pohromy, trestná, priestupková alebo iná protiprávna
čínnosť na stavenisku, ktorej vyäetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, n
a pod.
ak prekážky v práci zavinil objednávater,
zistenía vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu diela stavebných prác na diele,
a tým prerušenie stavebných prác o Čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie dieta preruéiť sa
predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie,
zo závažných dôvodov na strane zhotoviteľa.

5. V prípade predížena lehoty plnenia, uvedenej v bode 1. tohto článku, z dôvodov uvedených v bode 4.
n

tohto Článku, sú zmluvné strany uzavrieť písomnou formou dodatok ku tejto Zmluve. 1

w

Článok III. - Cena

1
1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podFa čtánku 1. tejto Zmluvy vyjadruje cenovú úroveň

v Čase predloženia návrhu Zmluvy a je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996
Z. z. o cenách, vyhláškou Č. 87/1996 Z. z. aje doložená Zhotoviteľom oceneným rozpočtom, ktorý tvorí

nprílohu k tejto Zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podfa článku 1. predstavuje : f.^ff.fff/SÍEUR bez DPH
n

3. Dohodnutá cena za zhotovenie diefa je stanovená vzmysle zákona, ako cena pevná, za určených
podmienok, platná pre daný rozsah diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podfa skutočne
realizovaných a zameraných množstiev.

^I

4. Vcene za zhotovenie díela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu avypratanie
zariadenia staveniska Zhotoviterom.

..^

5. Zmluvné strany konštatujú, že cena bola určená podFa podkladov a informácii, ktoré Zhotoviterovi
poskytol ObjednávateF, na základe výsledku verejného obstarávania, na realizáciu predmetnej zákazky.

ff ^

Článok IV. - Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradl Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotovitef vystaví a odošle
Objednávateľovi po vyhotovení diela. ^>

Zhotoviter rnusí svoje práce vyúčíovať overiíeíným spôsobom. Fakíúra musí byí' zostavená prehľadne,/^
/

2 súčasne ss musí dodržiavat poradie položiek a označenie, kíoré je v súlade s oceneným popisom prác
Ipodfa Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev - výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
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evídenčné Člslo ObJednávateFa: evidenčné ÔFslo Zhotovitera: ZoD

^" ^^-^i^y^^^n^^^^n^^I^n^^^^^^^^^rií^^^^^hi^^n^I^^^^^^^tnn^^i'i^^^^^^.-^^^Í^^-i.i^^.^^^^fL^ -?f^?'odsúhlaseného oprávneným pracovníkom Objednávatefa, ktorý súpis poh/rdí pečiatkou Objednávatera
a svojím podpisom.

4. Zhotovitef zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu
v zmyste zák. č. 222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5' v-ELÍP?d^??.f?<tľ_^ nebYde, obsahoyať náležitosti uvedené v tejto Zmfuve, Objednávateľ je oprávnený
^ÍiíJ^J^ v^tTŕľ.,ľL^fin^Iľe^-Y^a-k51?r?,nÍad^,s?. ?r^m^ plynutie lehoty spiatnosti á nová lehota
splatnosti začne plynúť doručenlm opravenej faktúry Objednávateľovi.

6" lľ^!1??-splatn?s,tí faktúry J.T 30 ^ní °? ,JeJ dol'učenla Obj'ednávaterovi. Vprfpade, že splatnosť faktúry
?!.iľ?áľ-^i-Íeň:...^<?^é!1? ^°Jna alebo Pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovaný
najbližšl nasledujúci pracovný deň.

7. ľia?L^ú^l^á^a.nŕ.bezhotoyos!l^m Platobnym stykom "aú6et ZhotoviteFa. Za zaplatenie faktúry sa
považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu ZhotoviteFa.

8' ^r^si^>t d^?leiL vn ?iT^llaľL,^i^í?^,!^t,ú,rľ' i-^?.e4-??í?ľi?^-?-čtovať obiednávatellovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Clánok V. - Záruéná doba a zodpovednosť za vady

1' 5tli?.t^LtTLZ??p.o.i/,ei!?.za..!?'-že-p_rec!mJet.te.lt(? zmluvyJe zhotovený podľa technického zadania, proj'ektovej
c?°l<ur?er!t?ci?1 .y^k?zíj vymer a podmienok teJto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2' ^^l^fr^ľa^I^ŕ!S^2Í^SÍ?co^f.?^ľa^lY?-ÚLO?o_d,ňa.pľ,toko!áfľho.od?vzdaniazáka^
^^atero",Na.zabudomne^-Tktorezhotoviterodov2dal Pri od"' ap^d.ň
záručné fisty, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných iistov.

3' y^.ase_Jtry-anla..2áruč!1eLd?bymá objednávate11 nárok na bezpfatné odstránenie vady. Za vadu sar-

nepovažuje chyba a zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli:

- v dôsledku úmyselného poškodeniai,
^ ^1^^^^f^ró\/^!^Í^^^I^r7^?^^^^^^Í^!'^a ^Í^^Í^'jm^^Í^^trŕfÍ^^^^fn^y ^Í?^^^^^nl^!^^^^!r^^I?^Íl-^r^^^^.._^!^^?

nwwama^Swene be^^ohebovaní'r\ -chanickym^kodenlm, ziveln^
udalosťami alebo inými okolnosťami, ktorénezavínil Zhotoviter,

POŠÍ??^nílTLT^Íľ?!n?rľi lleJi)?.L!čin)<ami.dof?ra,vy'. Pokiar dopravná záťaž nezodpovedá konštrukcii
vozovky. materiálmí a prácami dodanými objednávaterom,

spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného podložia.
r

4 í^?<n.a-!?.e5DlaÍn?_o<?st'?n^nie v,ad.y UPIatnf Objednávater bezodkladne po zistení tejto vady pisomnou
?-^ľ?ľ ľ-?-o-t?^i,t?ŕ1 .in?k-Íeh.° nárok na odstráneme vady zaniká. Vreklamácii musí objednávater vadu
presne popísať alebo uviesť ako sa prejavuje.

f

5' fi^?vit?L??..zatv-ä-Z^Í:?xča^sod^aŕ?ovaním PríPadneJ vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto
člá1ku.zmluyybez"^bytoč.ného.odf<ladu P° JeJ odbomom posúdení. Pri odstraňovaní vady je Zhotoviter
povinný postupovať tak, aby odstránenie vady bolo vykonané v lehote prímeranej charakteru a rozsahuF

vady, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia rekÍamácie.

6. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapisané v preberacom protokole oodovzdaní
Lf!rie.^tL??^bXJCILe^L^vedení,m t,eľr1í-nu ich odstránenia ĎaÍej bude dojednaný postup, resp.
spolupôsobenie Objednávatefa pri ich odstraňovanf.

Ciánok V). - Podmienky vykoiianäa diela
Jl

^ínÍ^te^^^3 ciI^t^y^^^^i^Í^^:1;u^Jhni^ÍÍ^^^^^I^'"í''-is' práce 'ľ
1

ľ
- ^ -.^-



.>

evidenčné číslo ObjednávateFa: evidenčné ÔIslo ZhotoviteFa: ZoD..

2. Objednávater je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak. aby Zhotoviter mohol na ňom začať práce
v súlade s podmienkami Zmluvy.

3. Zhotovíter zabezpečl na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiáfov, stavebných hmôt
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadenf a ich presun zo skladu na stavenisko.

4. ObjednávateF zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác ZhotoviteFa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prfpade nedodržania tejto podmienky, zhotoviteľ nie je
v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávanlm präc z dôvodov, ktoré spôsobl objednávatef alebo tretie
osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie
termínu ukončenía. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denniku.

5. ObjednávateF zabezpečf véetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
Objednávateľ zabezpeči jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu dopravy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej n
dokumentácie bez požadovania zmíen projektu. ^

7. Zhotoviter zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavaníe
predpisov o požiamej ochrane a BOZP. n

\i

ti

8. Objednávateľ odovzdá ZhotoviteFovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu:
- s vytýčeným obvodom staveniska, n
- s vytýčenými zäkladnými výškovými a smerovými bodmi, 4

v

- s vytýčenýmí podzemnými vedeniami a vyhlásenlm, že ďalšie sa na stavenisku nenachádzajú,
- s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiátu,

r"!- s určenfm prlstupových a príjazdových ciest na stavenisko,

9. Zhotovitef vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byt' zakryté alebo sa stanú
neprístupnýmí minímálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa ObjednávateF nedostavl a nevykoná kontrolu F^

týchto prác, bude ZhotoviteF pokračovať v prácach. Ak ObjednávateF bude dodatoône požadovať odkrytie
týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.

n10. ZhotoviteF je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. I

V priebehu pracovného času .musí byt' dennik na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú
minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmtuvnú stranu. Denné záznamy zapisuje
oprävnený pracovník Zhotoviteľa. y

ObjednávateFje povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovísko k zápisom.
in12. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá na to má potrebnú kvalifikácíu.

13. ObjednávateF sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a pfsomnom odovzdanf Zhotoviteľom
(podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdanl stavby). p^

14. Podmienkou odovzdania a prevzatia zákazky je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpisaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady otýchto skúškach

npodmieňujú prevzatie zákazky.

15. Preberací protokol oodovzdaní a prevzatí stavby spíšu Zmtuvné strany ihneď po skončení stavebných
prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. >->

16. Ak sa objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niektorä
z týchto osôb bezdôvodne odmietne spolupôsobiť pri spisovaní zápisu o odovzdaní a prevzatí alebo ho
odmietne podpfsať, vykoná sa ohliadka diela aj bez ich účasti a dielo sa považuje za odovzdané dňom
vykonania ohliadky.

17. Zákazka bude Zhotoviterom odovzdaná a Objednávatefom prevzatá aj vprípade, že v preberacom ~t

proíokols ocdQV2d2ní a preyzatí budú uvsdené vsdy a nsdorobky, ktoré ssmy ossbe, sni vspojení
3 inými, nsb-ánia piynulej a ;;32pečnej prevádzke (užívaniu). Tisío zjavné vsc'y a nsdorobky musia byť
uvedené v prebsracom proíol<oSe o odovzdaní a prevzatf stavby so stanovenim íermínu ich odstrénenia.

-4-
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evidenčné číslo ObjednávateFa: evidenčné ifslo Zhotovŕtefa: ZoD .,

18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadanim
projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a véeobecne zäväznými technickýmí normamí a predpismi.

19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácií.

20. Zhotoviter vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Článku 3. tejto Zmluvy. Zhotoviter je
povinný zabezpeéiť počas celej doby realizácie díela platnosť takéhoto oprávnenia.

Clánok VII. - Vyšéia moc

1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prfpady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splneníetejto Zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá
^Ín^t^,0^^^0^ ľf^I^'ľ ^T?^fo^^^häÍAľ^-^f5ľu-^T^^^^
cene a času plnenia Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvqlafa na vyššiu moc, právo odstúpiť od
Zmluvy. Účínky odstúpenia nastanú dňom doručenja ozhámenia druhej strane.

1 -f t.
^ ,>f

1 ; fr> r, 1

ČlánokVHI. - Ostatné tístanovenia
s+ ^

-*^\ '^ ,ť
^" >

1. Zhotovitef bude informovať Objednávatera ostave róžpracovanej zákazky na pravidelných kontrofných
aiŕf

dňoch, ktoré bude zvotávať objednávateF najmenej raz za jedeň'mesiac.

2. Objednávater aZhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné atechnické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3. Zhotovitef bude pri plnení predmetu tejto Zmiuvy postupovať sodbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude
riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávatera, zápismi adohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

r'
il

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť pfatnosť tejto Zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného
porušenia ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

5. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objednávaterom o viac ako 1 5 dní,
b) prekročenie fehoty zhotovenia diela uvedenej v článku 2. tejto Zmluvy o viac ako 15 dní.

6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane
Objednávatera, zaplatf Objednávater ZhotoviteFovi pomemú časť ceny diela.

w

Clánok IX. -Záverečné ustanovenia

Práva apovinnosti oboch zmluvných strán. pokiar nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Akékol^ek zmeny a doplnky tejto Zmfuvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmiuvnými stranami.

3. Práva a povinnosti tejto Zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej strane.f

---"l.-.h ~1

ríic-hou í2jf: "Iľiluvy js r;c.:-.c:;t.^l

*
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RBkonštmkcia MK Ul. SlneCná a ullce spájajúcej Ul. Slneínä a Ul.Názov stavby Východná JKSO

EČO

Miesto Poproč

IČO IČDPH

ObjednävateF obec Poproc

Projektant

Ztiotovitef Inžinierake stavby a.s. 31 651 4D2 SK 20 20 492111

Spracoval

Rozpočet äfslo Dňa Potožiek CPV

a26.7. 2017 CPA

Merné a účelové jednotky

Pocet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

RozpoČtové näklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady
r~
< HSVDodávky 75 680,21 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00

2 Montáž 64 183,30 | 9 |Bezp9vnejpodl. 14 Projektové práce 0,00
n

a PSVDodávky 0,00 10 Kuttúma pamiatka 15 Sfažené podmlenky 0,00

4 Monláž 0,00 11 16 VpJyv prostredia 0,00
r fh^

1I
i

í> "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00

ff
t> Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

ZRN(r.1-6) 139863,51 12 DN(r.fl-H) 19 VRN(r. 13-18)
7

0,00

o HZS 0,00 21 Kompl. činnosf 0,00 22 Ostatné ndklady 0,00
r-i rojektant D Celkové nákladyí

23 Súčet7,12,19-22 139863,51

átum a podpís pečiatka DPH 20,00 °Az 139863,51 27 972,7024F

bjednávatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 167836,21

E Pn'počty a odpočty
átum a podpis F.ečlgtka

trchotovitel iTE^~ishy yldvby, a.y.
26 Dodávky objednávatefazävod Cestné staviteľstvo 0,00

p emyselná 6, 042 45 Košice 27 Klzavá doložka 0,00
03-300-001

átum a podpis pečiatka Zvýhodnenle 0,0028
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Rekonštrukcia MK Ul. Slnečná a ulice spájajúcej Ul. Slnečná a Ul. Východná
Objednávateľ: obec Poproč
Zhotoviter: Inžiniereke stavby a.s. Spracoval:
Miesto: Poproč Dátum: 26.7.2017

KÓd Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

r Rekonstrukcia MK Ul. SlneCna a ulice spájajúcej Ul.
Slnečná a Ul. Východná 139 863,51 27 972,70 167 836.21

01. Oprava vozovky I. 103 805,55 20761,11 124 566,66
02. Uprava vozovky II. 36 057,96 7211,59 43 269,55

Celkom 139 863,51 27 972,70 167836,21

r

n

rt

r

r*

f

ľ

Strana 2 z 5



v

ROZPOCET
Stavba: Rekonštrukcia MK Ul. Slnečná a ulice spájajúcej Ul. Slnečná a Ul. Východná

r_

Objekt: Uprava vozovky I.

Objednávateľ: obec Poproč
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.
Miesto; Poproč Dátum: 26.7.2017

r č. Kód položky Popis Množstvo Cena
MJ Cena celkomcelkom jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 103805,55

Zemné práce 8 729,44
Odstränenie krytu asfaltového v ploche cto 200 m2, hr. do

113107143 150 mm, -0,3600t, vrätane odvozu a uloženia na skládku m2 12,000 14,02 168,24
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého,
hr. vrstvy do 150 mm, -0,3600t, vrátane odvozu a uloženia

2 113107231 na skládku m2 12,000 14,02 168,24
Búranie rórového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -

3 966008112 0,980001 vrátane odvozu a uloženia na skládku m 16,000 18,52 296,32
Búranie betónových prvkov a lôžka vrätane odvozu a

4 960111221 uloženia na skládku m 397,600 12,85 5 109,16
5 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 nad 100 m3 m3 182,000 3,06 556,92
6 132201202 Výkop ryhyšfrky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 20,500 2,99 61,30

Vodorovné premiestnenle výkopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosf do 3000

7 162501122 m m3 202,500 6.32 1 279.80
Nakladanie neuFahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do

8 167101102 1000m3 m3 202,500 2,69 544,73
9 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 202,500 2,69 544,73

f-1

5 Komunikácie 58 862,24
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0/32

10 564732110 mm s rozprestretím a zhutn.hr.1 00 mm m2 1 904,000 5,25 9 996,00
Betón asfaltový po zhutnenf ll.tr. AC 16 P, v pruhu š.nad 3

11 565181021 m, hr.70 mm m2 1 904,000 12,82 24 409,28
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu

12 573111112 cestného v množstve 1,0 kg/m2 m2 3 808.000 0,63 2 399,04
Betón asfallový po zhutnení ll.tr. AC 11 O, v pruhu š. nad 3

13 577141212 m, hr.40mm m2 1 904,000 10,23 19477,92
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a

14 569831111 zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm m2 500,000 5,16 2 580,00

8 Rúrovévedenie 2511,08
15 899332111 Výšková úprava poklopu ks 11,000 107,71 1 184,81ŕľ

13 5524180340 Lťatinový poklop DN600 D400 ks 1,000 172,25 172,25
Zriadenie kanalizačného vpustu uliôného z betónových

17 895941111 dielcov ks 1,000 63,27 63,27
18 5922380000 Prefabrikovaná betónová-ulíčná vpusť ks 1,000 191,39 191,39
19 899331111 Výšková úprava uličného vstupu a mreže ks 4,000 97,25 389,00
20 5524180220 Uatinová mreža D 400 štvorcová 500x500mm ks 4,000 127,59 510,36

r
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Množstvo Cenač. Kód položky Popis MJ Cena celkomcetkom Jednotková

9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie 33 702,79
Celo priepustu z betónu prostého z rór DN 300 až DN 500

21 919411111 mm ks 4,000 338,09 1 352.36
22 919511111 Zhotovenie priepustu z rór betänových DN 300 mm m 16,000 40,98 655,68

Rúrabetónová pre splaškové odpadné vody TBR 16-30 Ms
23 5922322600 30xcň.250cm ks 7,000 54,07 378,45

r Obetónovanie mrového priepustu betónom jednoduchým tr.
24 919535558 C 20/25 m3 8,000 145,94 1 167,52

Montáž uzavretého žFabu BGZ-S, SV 300 do lôžka z betónu
25 597962131 prostého tr. C 25/30 m 12,000 36,51 438,12

BGZ-S 2Tab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 0, s
26 5923001302 liatinovou hranou, bezspádu ks 24,000 162.68 3904,32

HYDROBG

BG-SV Uatinový rošt s pozdlžnými rebrami NW 300,
27 59230020S6500/347/25 ks 24.000 228,39 5481.36
28 5923001315 BG-SV Spojovacf materiál pre liatínový nošt ks 48,000 1,15 55,20

Osadenie priekop. žFabu z betón. priekopových tvárnic šfrky
r 48,000 12,61 605,2829 935112111 cfo 500 mm do betónu C 12/15 m

30 5922903120 Odvodňovacf betónový Sab 50x40x12 - 9 cm, s;vá ks 100,800 5,74 578.59

Osadenie priekop. žFabu z betón. priekopových tvárnic sfrky
31 935112211 500- 800 mm do betónu C 12/15n 337,600 16.34 5516,38m

32 5922903050 Betónová tvámsca MCS 30/50 ks 708,960 19.14p

13569,49

Celkom 103805,55

ri

I- ^

r'
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ROZPOCET
Stavba: Rekonštrukcia MK Ul. Slnečná a ulice spájajúcej Ul. Slnečná a Ul. Východná

f_

Objekt: Úprava vozovky II.

ObjednávateF: obec Poproč
Zhotovitef: Inžinierske stavby a.s.
Miesto: PoproČ Dátum: 26.7.2017

r Č. Kód položky Popis Množstvo CenaMJ Cena celkomcelkom jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 36 057,96

Zemnépráce 7725,78
Frézovanie asf. podktadu alebo krytu bez prek., plochy cez
1000 do 10000 m2, pmh š. nad 2,5 m, hr. do 30 mm vrätane

113152510 odvozu frézovaného materiálu m2 1 143,000 2,78 3 177,54

Búranie betónových prvkov a lôžka vrátane odvozit a
14 960111221 uloženia na skládku m 280,700 12,85 3 607,00
16 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 nad 100 m3 m3 59,290 3,06 181,43
17 132201202 Výkop ryhy šífky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 4,500 2,99 13,46

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000

18 162501122 m m3 63,790 6,32 403,15

Nakladanie neurahnutého výkopku z homfn lr.1 -4 nad 100 do
19 167101102 1000m3 m3 63,790 2,69 171,60
20 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 63,790 2,69 171,60

5 Komunikácie 18062,73
Vyrovnanie povrchu s rozpreslretfm hmôt a zhutnenfm

2 572753111 doterajších krytov asfaltovým betónom 74,066 76,28 5 649,75
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu

3 573111112 cestného v množstve 1,0 kg/m2 m2 1 143,000 0.63 720,09

Betón asfaltový po zhutnenf li.tr. AC 11 O, v pruhu š. nad 3
4 577141212 m, hr.40mm m2 1 143,000 10,23 11 692.89

8 Rúrovévedenie 1 781,44
Zriadenie kanalizaéného vpustu ulläiého z betónových

5 895941111 dielcov ks 1,000 63,27 63,27
6 5922380000 Prefabrikovaná betónová-ufičná vpusf ks 1,000 191.39 191.39

899332111 Výšková úprava poklopu ks 10,000 107,71 1 077,10
8 899331111 Výsková úprava uličného vstupu a mreže ks 2,000 97,25 194,50
9 5524180220 Uatinová mreža D 400 štvoroová 500x500mm ks 2,000 127,59 255.18

9 Ostatné konätrukcie a práce-búranie 8 488,01
Osadenie priekop. žfabu z betón. priekopových tvámic sírky

10 935112111 do 500 mm do betónu C 12/15 m 231,600 12,61 2 920,48
11 5922903120 Odvodňovacf betónový zfab 50x40x12 - 9 cm, sivá ks 486.360 5.74 2791.71

Osadenie priekop. žFabu z betón. priekopových tvámic šírky
12 935112211 500- 800 mm do betónu C 12/15 m 49,100 16,34 802,29
13 5922903050 Betónová tvárnica MCS 30/50 ks 103,110 19.14 1 973.53

ff~
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Množstvoč. Kód položky Popis MJ Cena
Cena celkomcetkom jednotková

Celkom 36 057,96
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