
Obec Poproč
v

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Pooroč
<

sp.zn.OcU-I-564/2019

č.záznamu: 564/2019-003

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších prcdpisov som
ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa 3.12.219 na webovom sídle obce
Poproč:

r

Zmluvu, sp. Zn. OcU-I-564/2019, č. zázrmmu: 564/2019-003

uzavretú: 29.11.2019

účumúod: 4.12.2019

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
Školská2,04424Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

a

2.) UNISTAV, s.r.o., Prešov
Ku Surdoku 25

080 01 Prešov

Zastúpený Ing. Františkom Kočiškom

Predmet zmluvy: - dielo " Obnova telocvične základnej školy Íiastočná výmena
okien objektu telocvične "

VPoproči,3.12.2019

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovamm



*

ZMLUVA O DIELO č.161129/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

r

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Poproc
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce

ť

ICO: 00324639
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN : SK07 5600 0000 0004 0477 0001

1.2 Zhotoviteľ: UNISTAV, s.r.o.,Prešov
Ku Surdoku 25

080 01 PreŠov

Korešpondenčná adresa: Ku Surdoku 25
08001Prešov

Zastúpený: Ing.FrantíšekKoČiško
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Ing.FrantišekKočiško
b) technických Ing. Jaroslav Mikula
Bankové spojenie : TATRA BANKA

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605
y

ICO 17147387.
>

IČDPH : SK2020518071

Zápis: OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 279/P

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTÁRÁVANIA

2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo "Obnova telocvicne základnej školy - ciastocná
výmena okien objektu telocvične", v súlade s výzvou, s projektovou dokumentáciou spracovanou
Ing. Pavlom Jurcom, autorizovaným stavebným inžinierom, výkazom výmer, predloženou ponukou
a objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne a včas vykonané dielo a zaplatÍ dohodnutú cenu diela.

3.2. Ak dôjde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám, alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich
zdodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo kzmene DPH bude na vykonanie týchto zmien
uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác naviac bude zostavená položkovitým rozpoctom na
základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými vponuke.
V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude zhotoviteľom spracovaná kalkulácia prác s využitím
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cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce naviac musia byť vopred prekonzultované
a odsúhlasené objednávateľom.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, žeje oprávnený vykonávať predmetnú činnosť aje odbome spôsobilý vykonávať
práce podľatejto zmluvy.

/

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá díelo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude splňať všetky platné
normy STN, ON, TP.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne vykonané aukončené dielo vsúlade so schválenou
projektovou dokumentáciou, svýkazom výmer apodmienkamÍ uvedenými vtejto zmluve. VŠetky
vady anedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky Škody spôsobené ním na majetku
objednávateľa a majetku tretích osôbje povinný zhotovíteľ odstrániť na vlastné náklady.

3.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela
zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

3.8 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom ariadne dokončené dielo odovzdať
objednávateľovi v skoršom termíne. ObjednávateľJe povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

3.9 Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom ajeho prevzatím
objednávateľom, o čom spíŠu protokol o odovzdávaní a prevzatí.

f_

4 TERMINY PLNENIA

4.5 Termín odovzdania staveniska: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
4.2 Termín ukončenia diela: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

4.3 Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5 CENA

5.5 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 24 707,89 eur
DPH 4941,58 eur
Cena s DPH 29 649,47 eur

Slovom cena s DPH : dvadsaťdeväťtisícšestoštyridsaťdeväť eur, štyridsaťsedem cent

Príloha ô. 1: Kalkulácia ceny - položkovitý rozpoôet diela tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame, nepriame

náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.
5.7 Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred

prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípadné
práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení.

5.8 Dohodnutá cena za dielo zahma všetky ôinnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu
diela tak, aby dielo bolo užívania schopné.

v /

6 FAKTURACNÉ PODMIENKY

6.5 Cena podľa čl. 5 bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme
25 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác
odsúhlaseného objednávateľom.

6.6 Faktúry budú obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi
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a zdravotných požiadaviek.
8.7. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti aochrany zdravia pri praci apožiarnej

bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci budú mať doklady o absolvovaní
predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiamej bezpecnosti.

8.8. Zhotoviteľje povinný zabezpeČiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa
na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesíe plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na
stavenÍsku.

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu aporiadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na
prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu
aodstraňovať odpady aneČistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak
zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy
v primeranej lehote, má objeáiávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích
osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nieje viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, akju
zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifíkácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na
zaplatenie prác podFa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifíkácie prác adodávok
zhotoviteľa.

8.10. Počas vykonávania prác na majetku objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej
na vykonanej veci. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aJ za škody spôsobené voci tretím
osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateFa dňom podpísania protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela.

8.11. Objednávateľ počas vykonávania diela má právo kontrolovať vykonanie množstva akvality prác
a priebežne zhotoviteľa upozomiť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej
lehote.

8.12. Zhotoviteľje povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky
dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre
posúdenie kvality vykonaných prác.

8.13. Zhotoviteľ skontroluje pred začatÍm prác všetky údaje avýmery podľa projektovej dokumentácie
s uvedeným rozsaliom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že
je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy.

8.14. Zhotoviteľje povinný priebežne počas vykonávania diela odstraňovať zo stavby na vlastné náklady
všetky obaly, prepravky atiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Vprípade
nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce amá právo vzniknuté
náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.

8.15. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinností alebo podľajeho názoru sa správa nevhodne, alebo
svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo iných osôb
zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť v co najkratšej dobe nahradený
< /

inym.

8.16. Poverený zástupca objednávateľa, alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek
počas pracovnej doby vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k yykonaniu skúšky aa prítomnosť alkoholu
alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúŠky, o čom sa vykoná
zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo okamžíte vypovedať
vstup na stavenisko atrvale vykázať dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. Okrem toho má
objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokuhi vo výške uvedenej v bode
11.4 teJto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúŠky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške, rovnako
vpnpade, že keď zamestnanci zhotoviteľa počas alebo po pracovnej dobe hrubo pomšujú pravidlá
medzíľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavuje objednávateľ oprávnený požadovať
odpočet zmluvných pokút vo faktúre a zhotoviteľje povinný tíeto pokuty z faktúry odpoČítať.

8.17 Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným
poškodenímjeho majetku v areáli stavby znáša v plnej výške.
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8.18. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich
usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok.

9 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr
3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád a nedorobkov.

9.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu sdielom certifíkáty, vyhlásenia ozhode výrobkov, atesty
použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých
skúšok predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela,
zameranie skutočného stavu, prevádzkový poriadok avšetky prípadné ďalšie doklady, nutné
k odovzdaniu stavby.

9A. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané aukoncené dielo vsúlade so schválenou
projektovou dokumentáciou a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

9.5. Zhotoviteľje povinný uvoľniť pracovisko vlehote uvedenej vpreberacom protokole. Vopačnom
prípade je objednávateľ, po písomnom upozomení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve
zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady
a zodpovednosť zhotoviteľa.

9.6. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktoiy podpíšu v deň
ukonČenia odovzdávacieho konania.

9.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela
riadne avČas, t.j. za podmienok avlehotách dohodnutých vprotokole s objednávateľom diela,
v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť
treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými
cenami uvedenými vcenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že onáklady
vynaložené objednávateľom na odstránenie vád anedorobkov bude znížená cena za dielo, t.j.
zhotoviteľje povinný o tieto náklady zníŽiť fakturáciu zhotoviteľa, prípadne objednávateľovi vznikne
právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb.

/ v r v

10 ZÁRUCNÁDOBA-ZODPOVEDNOSŤZAVADY

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v casejeho odovzdania objednávateľovi. Ďalej

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktoiých popiera
zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy
bude predmetom dohody zmluvných strán.

10.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu aparametroch diela stanovených touto zmluvou,
technickými normami. predpismi ako aj usmemeniami a požiadavkami objednávateľa.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že poČas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteF povinnosť vady bezplatne a bezodkladne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný
objednávateľovi uhradiť všetky prípadne škody zavinené vadou diela do 15 dní odo dňa domčenia

r <

písomnej vyzvy .

10.5. Zmluvné strany sa dohodli na záruČnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá zacína plynúť odo dňa
jej odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Na opravované častí diela vzáručnej dobe sa prerušuje plynutie zárucnej doby aplynutie pokračuje
znovu po odstránení vady.

10.7. Záruôná doba na dielo bude predÍžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané zdôvodu
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nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteF.

/

11 ZMLUVNE POKUTY

11.1. Vzmysle bodu 4.1. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť aodovzdať objednávateľovi dielo
najneskordo31.01.2020.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. omeškania
s odstránením vady alebo reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
50 eur za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť
fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť faktúru v zmysle bodu 11.7. tejto zmluvy

11.3. Vprípade omeŠkania objednávateľa so splnením povinností zaplatiť splatnú faktúru podľa tejto
zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

11.4. Za každé porušenie protipožiamych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má
objednávateľ nárok sankciovať zhotovíteľa zmluvnou pokutou:

za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa
skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky - 500 eur za každého zamestnanca

V.

za porušeníe predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok -150 eur
11.5. Splatnosťfaktúrzazmluvnépokutyje do 30 dní odo dAa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami

nieje dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

/ r .. r_ v

12 ZÁNIKZÁVÄZKOVÉHOVZTAHU

12.1. Zmluvné storany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy.

12.2. Zmluvná stranaje oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom
alebo dohodnutých v zmluve.

12.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Čl. 5.
b) omeškanie s dokončením diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu phienia o viac

ako 1 mesiac

c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela
d) nedodržanie technických predpisov a noriem.

12.4. Vprípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušeníe zmluvnej
povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani vprimeranej lehote, ktorá mu bola na to
dodatočne poskytnutá,je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

12.5. OdstúpenÍe od zmluvyje účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

12.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody V23iiknuté poruŠením zmluvy.

r y r_

13 ZÁVERECNEUSTANOVENIA

13.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávanía
a v súťaŽných podkladoch.

13.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené
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dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporuje príslušný obchodný súd.
13.3. Všetky zmeny tejto zmluvy odielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého

a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.4. Práva apovinností zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú ina právnych

nástupcov. Nieje možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.
13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpfsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

a účinnosťv zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia:
13.6. Zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane

dve vyhotovenia.

Súčasťou tejto Zmluvyje
- príloha č. 1 Ponukoyý rozpočet - ocenený výkaz výmer

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

vt!QŤ;.ILQC^...., dňa: ^ÁL.^QH VPrcšove, dňa: 29.11.2019

#

Ing.'Íveta KoínorovásfeäÍgvská
fn

rÍntíšekKočiško
Starostka obce . kbnateľ

h

Obecný áfvdŕoproč
Dátum.^.^. 1,77
Cisio f

^Lfi^L^-^SEWUS.Cfr/o

PrUohy: yybtíviye.
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Krycí list stavby

Stavba Obnova telocvične ZÔ Popro6,rekonštrukda a modernizácia

Miesto

Ks:

äkazka:1203/19/JM Spracoval: Dňa 25.11.2019

dberatef: Obec Poproé

IČO: 00324639 Dlč:

Projektant:

IČO: DIČ:

DodávateF: UNISTAV, s.r.o., Prešov

100:17147387 DIČ: 2020518071

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšfe náklady
HSV 5 559,43 0,21 5 559,6 6 Ostatné náklady O.OQ

2 PSV 19 148,25 0,00 19 148,2 7 Kompletačná činnosf 0,00
3 MONT 0,00 0,00 0,0 8 HZS 0,00

4 VRN 0,00 0,00 0,0 9ľ

5 Spolu 24 707,89 10 Spolu 0,00

c VRN D VRN

11 Zariadeníe stavenlska 0,00 16 SfaŽené podmienky dopravy 0,0

12 Sfažené výrobné podmíenky 0.00 17 Horaké oblasti 0.00

13 Preyadzkpvé vplyvy 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0,00

14 19

15 20 Spolu 0.00

Projektanl.rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 24 707,8

22 DPH 20% z 24 707,89 4 941,58

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 potu v EUR 29 649,47o

F

Odberateí DodávateF



f

1

Rekapitulácia rozpoôtu Sadžby DPH
A B

Stavba Obnova telocvléne Zš Poproé,rekonitrukcla a modemlzácia 20% 0%

Názofv objektu ZRN VRN% HZS Kompl.éln. OsL náklady Cena

SO -04-Výmena okien 24 707,89 0,00 0,00 0,00 0,00 24 707,89

Celkom bez DPH 24 707,89 0,00 0.00 0,00 0,00 24 707,89

DPH 20% z 24 707,89 4841,58

DPHO%z 0.00 0,00

Celkom v EUR 29 649.47
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Krycí list rozpočtu

Sfavba Obnova telocvične ZéPoproĎ,rekonštmkda a modemizácia
Objekt SO -04-Výmena okien Mlesto

Ks*

ákazka: 1203/19/JM Spracoval: Dňa 25.11.2019

berater: Obec Poproé

IČO: 00324639 DIČ

Projektant:

IČO: DIČ*

Dodáyater: UNISTAV, s.r.o., Prešov
100:17147387 DIČ:2020518071

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďaläie náklady
HSV 5 559.43 0,21 5 559,6 6 Ostatné náktady 0,00

2 PSV 19 148.25 0,00 19 148,2; 7 Kompletaéná činnosť 0,0
3 MONT 8 HZS 0,0
4 VRN 9

5 Spolu 24 707.8E 10 Spolu 0.00

c VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0%z[H+P+M] 0,00 16 Sťaženépodmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 Sfaíené výrobné podmi 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+MJ 0,0
13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+MJ 0,00 18 Mimoslavenisková doprava 0%z[H+P] 0,0
14 19

15 20 Spolu 0.00

Projektant,rozpoctár E Celkové náklady

21 Súčetriadkov 5,10,15,20 24 707,8!
22 DPH 20% z 24 707,89 4941,58

23 DPH 0% z 0,00 0.0

24 Spolu v EUR 29 649,47
F1

Odberater 26 Dodávaleí

^



>

Odberatef; Obec Poproč Spracoval:
Projektant: Ks:

Dodévatef: UNISTAV, s.r.o., Pnšov Dátum:25.11.2019
Stavba Obnova telocvléne ZŠ Popro6,rekonštmkcia a modernlzácia
Objekt SO -04-Výmena oklen

PrehFad rozpoétových nákladov
Oddfal Montäž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Präce HSV

ZVISLÉ KONéTRUKCIE 407,75 0,00 407,75 1,8200 0.0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 608,34 0,21 1 608,55 2,2000 0,0000
OSTATNÉ PRÄCE 2 880,66 0,00 2 880,66 26,8700 0,0000
PRESUNY HMÓT 662,68 0,00 662,68 0,0000 0,0000
Práce HSV 6 559,43 0,21 5 559,64 30,8900 0,0000

Práce PSV

KONŠTRUKCIEKLAMPIARSKE 978,22 0,00 978,22 0,1700 0,0000KONSTRUKCIE STOLÄRSKE 16495,59 0,00 16 495,59 0.0000 0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 520,75 0.00 1 520,75 0,0000 0,0000
MAĽBY 153,69 0,00 153,69 0,0200 0,0000
Práce PSV 19 148,25 0,00 19 148.25 0,1900 0,0000

Celkom v EUR 24 707,68 0,21 24 707,89 31,0800 0,0000



>

Rozpočet Obnova telocvlčne ZŠ Popro^rekonštrukcia a modernizácia / SO -04-Výmena okien

OdberateF: Obec Poproč
Spracoval:

Projektant:
Ks:

DodávateF: UNISTAV, s.r.o., Prešov
Dátum: 25.11. 2019

Zákazka Obnova telocvífine ZŠ Poproé,rekonStrukcia a modernizácia
Objekt SO -04-Výmena okien

PrehFad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky Názov MJ Množstro Montáž Mäteriál Cena celkom Hmotnosť/MJ Hmotnosť Suť

Préce HSV

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Murivo nosné (m3) z tvámic YTONG Standardhr.375 mm P2-400
11/A1 311273119 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599) m3 3,291 123,90 0,00 407,75 0,554 1,8243 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

407,75 0,00 407,75 1,820 o

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Zacjstenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí^podiáh;
14/C1 612409991 obkladov atď.

m 178,500 2,14 0,00 381,99 0,003 0,5Omietka vápenná vnútomého ostenia okenného alebo dvamého
14/C1 612425931 stuková m2 35,700 11,76 0,00 419,83 0,038 1,341

R/RE 612460221 Vnutomá omietka stien vápenná štuková (jemná), hr, 3 mm m2 11,700 4.85 0.00 56,75 o
Potiahnutie vnútomých stien sklotextílnou mriežkou s celopÍošnym

11/A1 612481119 prilepenfm m2 10,000 3,50 0.00 35,00 0,003 0,029
R/RE 622460223 Vonkajšia omietka stien brizolitová m2 8,000 35,24 0,00 281,92 o

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do
11/A1 648991111 200 mm m 40,950 2,07 0,00 84,77 0,008 0,327

Parapetná doskaplastová, sfrka 200 mm, komärková vnútomá, zlatý
DVRE 611560000200 dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE m 40,950 8,50 0,00 348,08 o

Plastové krytky k vnútomým parapstom plastovým, pár, vo farbe biela,
/PE 611560000800 mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, VVINK TRADE

D

ks 21,000 0,00 0,01 0,21 of F

POVRCHOVÉ ÚPRAVYu

1 608,34 0,21 1 608,55 2,200 o

9 OSTATNÉ PRÁCE

^ontaž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šfrky od
3/A1 941941031 0,80 do 1,00 m, výsky do 10 m m2 522,350 1.56 0,00 814,87 0,026 13.435

Spracované syrtémom Syrtematic* Kalkulus, tel.: 0517710 585
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Rozpočet Obnova telocvične ZŠ Poproč,rekonštrukcia a modernlzácia / SO -04-Výmena okien

Cenník Kód položky Nézov Mj MnoŽshfo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/MJ Hmotnosť SuťPríplatok za prvý a každý tfalší i začaty meslac použitia leSenia
ra.rľéh? Pracovného radového s podlahamj šírky od 0,80 do 1,00 m,

3/A1 S41941191 výškydo l0m m2 522,35 1,6 0,0 835,7 oDeľf1f^ž.l8^e^a rahkého Pracovnéhoradového spodlaham^'iľri^
3/B1 941&41831 nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 522,35 0,9 0,CH 517,1 0,026 13,435

R/RE 968071113 VyvBsenie kovového okenného kridla do sutí plochy nad 1, 5 m2 ks 21,00 0,9 0.0 19,1 oyybúranie kovových rámov okien jednodudiých pfochy do 4 m2, -
R/RE 968072246 0,034001 m2 29,25 5,7 0,0 167,6 oVybúranie kovových rämov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -
R/RE 968072247 0.03400t m2 70,78 4,8 0,0 339,77 o

13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklädku do 1 km 4,812 11,3 0,0 54,3 o

13/B1 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý tfalšf 1 km 43,308 0,43 0,0( 18,62 o

13/B1 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 4,812 6.32 0,00 30.4 oOPlatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09),
13/B1 979089612 ostatné

4,812 17,25 0,00 83,01 o9 OSTATNÉ PRÄCE
2 880,66 0,00 2 880,66 26,870 o

99 PRESUNY HMÔ1

resun hmSt pre opravy a údržbu objektov vrätane vonkajšfch pláäfov14/C1 999281111 výšky do 25 m 31,362 21.13 0,00 662,68 o99 pRESUNY HMÔT
662,68 0,00 662,68 0,000 o

Préce HSV
5 559,43 0,21 5 559,64 30,890 o

Práce PSV

64 <ONŠTRUKCIE KLAMPIARSKEr\

64/B1 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t m 40,950 0,72 0.00 29,48 o
~\

64/A6 764711117 Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 500 mm m 40,950 22.76 0,00 932,02 0,004 0.17
esun hmôt pre konStrukde klampiarake v objektoch výsky nad 6 do

64/A7 998764202 2m /

835,896 0,02 0,00 16,72ll
o

64 ÍONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE
978,22 0,00 978,22 0,170 o

66 ONŠTRUKCIE STOLÄRSKE
flontáž okren plastových s hydroizolaônými páskami

t/RE 66621402 aropriepustnými, s variabilným diftlznym odporom s 11,000 151,80 0.00 1 669,80 o

Spracované systémom Svstematic' Kalkulus, tel.: 0517710 585
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Rozpočet Obnova telocvične ZŠ Poproč^rekonštrukcia a modernizácla / SO -04-Výmena oklen

Cenník Kódpoložky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť
Plastové okno Stvorkrídlové OS+0, vxš 3300x1 SOOmm, izolaäné

R/RE 611410010400 trojsklo,, 6 komorový profll ks 11,000 826.41 0,00 9 090,51 o
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskamÍ

WRE 7666214025 paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom ks 10,000 100,28 0,00 1 002,80 o
Plastové okno dvojkrídlové OS+0, vxs 1200x1900mm, izolaéné

R/RE 61141001040041 trojsklo,, 6 komorový profil ks 10,000 451,78 0,00 4 517,80 o
Demontáž parapetnej dosky drevenej éírky do 300 mm, dlžky do 1600

R/RE 766694980 mm, -0,003t ks 10,000 3,91 0,00 39,10 o
Demontáž parapetnej dosky drevenej sírky do 300 mm, dfžkynad

R/RE 766694961 1600 mm, -0,006t ks 11,000 4.06 0,00 44,66 o
Presun hmot pre konštrukcie stolársks v objektoch výšky nad 6 do 12

766/A 1 998766202 m % 14230,150 0.01 0,00 130,92 o
766 KONŠTRUKCIE STOLÄRSKE 16 495,59 0,00 16 495,59 0,000 o

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKC1E

R/RE 767661500 Montáž interierovej rolety retiazkovej 1950/3300 ks 11,000 7,24 0,00 79,64 o

R/RE 61153006390058 Žalúzie interiérové Black Out 195Q/3300 ks 11,000 87,46 0,00 962,06 o

R/RE 7676615005 Montáž interierovej rolety retiazkovej 1950/1200 ks 10,000 6,78 0,00 67,80 o

R/RE 611530063900581Žalúzie interiérové Black Out 1950/1200 ks 10,000 39,47 0.00 394,70 o
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukde v objektoch

767/A 3 998767202 výSkynad6do 12m % 1 308,050 0,01 0,00 16.55 o
767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 1 520,75 0,00 1 520,75 0,000 o

784 MAĽBY

Mafcy z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané
784/A 1 784452371 tónované dvojnásobné na jemnozmný podktad výšky do 3,80 m m2 53,550 2,87 0,00 153.69 0.000 0,018

784 MAĽBY 153.69 0,00 153,69 0,020 o

Práce PSV 19 148,25 0,00 18 148,25 0,190 o
Celkom v EUR 24707,68 0,21 24 707.89 31,080 o

Spracované systémom Systematlc* Kalkulus, tel.: 0517710 585 Strana 7 z 7


