Obecný úrad Povrazník 22,976 55 p. Ľubietová

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny
dom Povrazník“
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Povrazník
Sídlo:
Obecný úrad Povrazník 22, 976 55 p. Ľubietová
Štatutárny zástupca:
Ivan Kováč, starosta obce
IČO:
00313742
Kontaktná osoba :
Karolína Vavrinčíková
Mobilný telefón :
+421 911561160
E-mail:
karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
Internet:
http://www.povraznik.sk/sk/
Obec Povrazník je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z nenávratného
finančného príspevku z operačných programov Európskej únie v programovom období
2014-2020.

2.

Názov predmetu zákazky
„Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

3.

Druh zákazky
Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania:
45251200-3 - Stavebné práce na teplárňach

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

Hlavné miesto poskytnutia služby:
Obec Povrazník 976 55 p. Ľubietová.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 87 851,07 EUR bez DPH
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7.

Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a
estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Za
estetickú
ekvivalenciu
sa
považuje
pohľadová
ekvivalencia
diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas
celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho
osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri
prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení.
Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže
výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.
PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou systému vykurovania
a kotolne kultúrneho domu v obci Povrazník. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z
realizácie diela podľa projektovej dokumentácie - viď Príloha C.1 k tomuto Opisu.
Prílohy opisu predmetu zákazky:
C.1 - Projektová dokumentácia – samostatná dokumentácia
C.2 - Výkaz výmer – samostatná dokumentácia

8.

Dĺžka trvania zákazky: Tri mesiace od zadania zákazky

9.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

10.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač na preukázanie osobného postavenia vyžaduje:
• originál alebo kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu
alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
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-

-

v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b) v súlade s §152
ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný
obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané
príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie
ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4
ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

11.

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe C.2
(Výkaz Výmer). Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej
s verejným obstarávateľom. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo Príloha č. 2 tejto Výzvy.

12.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
•
Identifikačné údaje uchádzača – Príloha č. 3 tejto Výzvy
•
Doklady podľa bodu 10. tejto Výzvy,
•
Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 1 tejto Výzvy
•
Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom - Príloha č. 2 tejto
Výzvy
•
Výkaz výmer (Príloha C.2) – ocenený uchádzačom
•
Editovateľná podoba Výzvy na predkladanie ponúk sa nachádza:
https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1150/

13.

Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na
predkladanie ponúk e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do
28.11.2018 do 10:00 hod.
Adresa pre doručovanie:

Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej
obálke. Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
•
adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
•
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné
mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
•
označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
•
označenie heslom : „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny
dom Povrazník“
14.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky bez DPH v EUR.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá
sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
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15.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO/NIE
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

16.

Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo
musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou
úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v súlade so zákonom 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákona 343/2015 Z.z. (ZVO) verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

17.
17.1

Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

18.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

19.

Platnosť ponúk: do 31.07.2019

Zoznam príloh:
C.1 - Projektová dokumentácia – samostatná dokumentácia
C.2 - Výkaz výmer – samostatná dokumentácia
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo (Návrh)
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje
Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
Obec Povrazník, dňa: 15.11.2018
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Zákazka: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Uchádzač: ........................................................................
Adresa sídla,
miesta podnikania alebo pobytu: ....................................

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk

P.č.

Názov kritéria

1

Celková cena zákazky
bez DPH v EUR

Návrh na
plnenie kritéria
V EUR bez DPH

Sadzba
DPH v %

Výška DPH
v EUR

Návrh na
plnenie kritéria
vrátane DPH

..................................................................
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

a

Obec Povrazník
Obecný úrad Povrazník 22, 976 55 p. Ľubietová

(ďalej len “Objednávateľ ”)

2. Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
Email:
(ďalej len “Zhotoviteľ”)
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2.1

2.2

3.1

Článok II.
PREAMBULA
Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy
tvoria súčasť projektu (ďalej len Projekt) v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia, ďalej len Program.
Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa
tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na
charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii
Projektu.
Článok III.
PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy stavebné práce spojené s
rekonštrukciou systému vykurovania a kotolne kultúrneho domu v obci Povrazník.
Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3.3

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie
a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii
Projektu potrebné.

3.4

Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

4.1

Článok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho
riadnemu používaniu.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu
Slovom

................................- eur
................................- eur
................................- eur
...............................................................................................

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
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5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy na
základe vyzvania Objednávateľom
1. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť
bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania
bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo,
alebo
2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo
ako výkonovú záruku. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie
uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
5.3. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo
uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je
protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V
prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na
náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený
pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa,
jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi
vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu
odstránenia vád.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet
Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi
patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
5.5. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za
realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po
ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu
dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú
podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie
dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ
zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie
Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
5.8. Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené
Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto
Zmluvy.
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5.9. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie
s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet
jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
g) ITMS kód projektu, názov projektu
h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný
faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je
Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

6.1

Článok VI.
ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od
zadania zákazky.

6.2

Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym
a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa)
dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3

V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo
žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí
Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

7.1

8.1

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Povrazník 976 55 p. Ľubietová.
Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY
Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni
jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má
právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu
Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej,
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písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne ako aj pred
plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje
stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe
časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet
Zmluvy.
d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu
s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia
realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
8.2

Práva a povinnosti Zhotoviteľa
a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na
zabezpečenie predmetu Zmluvy.
b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
c) Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá
Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným
dátumom zmeny subdodávateľa.
d) Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete
subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie
uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od
subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je
povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak
Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so
žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa
tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa
požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.
Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby,
resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
e) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich
zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ
má právo:
- odstúpiť od zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

8.3

Ak Zhotoviteľ nesplní termín podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň
omeškania.
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8.4

Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5

Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany
archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za
podstatné porušenie zmluvy.

8.6

Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje
sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.7

Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti
bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci
všeobecne známe.

9.1
9.2

Článok IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade
s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Plnenie má vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce
Obchodného zákonníka.
9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť
bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch
pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na
znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia,
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie emailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu
Objednávateľom Zhotoviteľovi.
Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky
vzniknutej škody.
10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek
Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
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Článok XI.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá
oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu.
Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené
iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia,
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany
nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
11.5 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
11.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho
s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
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11.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a
svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom
rozsahu.
11.8 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá
spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná
príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ,
a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku,
Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne
zmluvu anulovať.
Článok XII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných
strán.
12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou
Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade
akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8
tohto článku Zmluvy.
12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy.
12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom
toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane
Objednávateľa;
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo
Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených
v čl. V., bod 5.6 Zmluvy;

Obecný úrad Povrazník 22,976 55 p. Ľubietová
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami
(vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči lehote
plnenia zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy,
h) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.c) Zmluvy,
i) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa
§19 ZVO.
12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy
odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.
V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak
strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je
Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné
porušenie Zmluvy.
12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky
a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia
zrealizované.
12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom
zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu
Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl.
V. tejto Zmluvy.
Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
13.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
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Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva
Zhotoviteľ.
13.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným
znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia
neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali,
porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
Povrazník dňa ..................

V ............................, dňa ....................

....................................................
Objednávateľ

..........................................................
Dodávateľ
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Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponúk
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno:

........................................................................................

Identifikačné číslo uchádzača:

........................................................................................

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

........................................................................................

Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje: ........................................................................................
Poštová adresa:

........................................................................................

Kontaktné osoby :

........................................................................................

Telefón:

........................................................................................

E-mail:

........................................................................................

Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii): ........................................................................
Všeobecné informácie:
Je hospodársky subjekt mikropodnik , malý alebo stredný podnik? 1

Áno

Nie

Zápis v zozname hospodárskych subjektov číslo: ..................................................................
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi ?

Áno

Nie

Ak áno:
a)

Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za
osobitné úlohy...):

b)

Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha
neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha
neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a
ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
1

Obecný úrad Povrazník 22,976 55 p. Ľubietová
c)

V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:

........................................................

INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH UCHÁDZAČA OPRÁVNENÝCH PREDKLADAŤ PONUKU
V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať uchádzača na účely tohto
postupu obstarávania:
Meno a priezvisko:

........................................................................................

Pozícia/zastupujúci:

........................................................................................

Poštová adresa:

........................................................................................

Telefón:

........................................................................................

E-mail:

.......................................................................................

Obecný úrad Povrazník 22,976 55 p. Ľubietová
Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ponúk
INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH
Názov zákazky:
Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:
Názov a identifikačné údaje
subdodávateľa:

Podiel zákazky:

Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo
svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto
informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným
uchádzačom.
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti
stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho
subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný
najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa
neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

..................................................................
Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby

Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD
Povrazník

JKSO
EČO
Miesto
IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky
Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A
1

Základné rozp. náklady
HSV

2
3

PSV

4
5

"M"

6

B

C

Doplnkové náklady

Vedľajšie rozpočtové náklady

Dodávky

8 Práce nadčas

13 GZS

0,00

Montáž

9 Bez pevnej podl.

14 Projektové práce

0,00

Dodávky

10 Kultúrna pamiatka

15 Sťažené podmienky

0,00

Montáž

11

16 Vplyv prostredia

0,00

Dodávky

17 Iné VRN

0,00

Montáž

18 VRN z rozpočtu

0,00

19 VRN (r. 13-18)

0,00

7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS

12 DN (r. 8-11)

0,00

21 Kompl. činnosť

0,00

Projektant

22 Ostatné náklady

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis

24 DPH 20,00 % z

Pečiatka

Objednávateľ

25

Cena s DPH (r. 23-24)
Prenesenie daňovej povinnosti
Pri fakturácii stavebných prác bude uplatnený režim
prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. DPH zo
základu sadzby odvedie príjemca plnenia podľa § 69
ods.12 zákona č. 222/2004 o DPH.

Dátum a podpis

E

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka
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Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kĺzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

0,00

Rekapitulácia objektov stavby
Stavba:

Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD Povrazník

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Kód

IMPORT

Zákazka

Cena bez DPH

DPH

Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a
kotolne KD Povrazník

735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

Sklad

Sklad na zásobník paliva

Rozpočet

kotolňa

Rozpočet (1)

Rozvádzač

- neoprávnené
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Cena s DPH

Ostatné

ZRN

HZS

VRN

KČ

ROZPOČET

Stavba: Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD Povrazník
Objekt: Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá -neoprávnené náklady
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Povrazník
Č.

Kód položky

PSV
735

Spracoval:
Dátum:
Popis

MJ

Množstvo
celkom

Práce a dodávky PSV
Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

0,00

0,65

0,00

0,65

1 735121810

Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t

m2

8,300

0,00

2 735154050

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového
900 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks

1,000

0,00

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K
900x500,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným
konvektorom

ks

1,000

0,01

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks

1,000

0,00

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K
600x500,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma
konvektormi

ks

1,000

0,02

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

ks

1,000

0,00

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K
600x700,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma
konvektormi

ks

1,000

0,02

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

ks

1,000

0,00

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K
600x1200,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma
konvektormi

ks

1,000

0,04

10 735154150

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm

ks

1,000

0,00

11 2249052013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K
900x500,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma
konvektormi

ks

1,000

0,02

12 735154242

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks

1,000

0,00

13 3346122013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
600x1200,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

1,000

0,06

14 735154243

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky
600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks

6,000

0,00

15 3346132013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
600x1300,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

1,000

0,06

16 3346142013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
600x1400,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

1,000

0,07

17 3346152013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
600x1500,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

3,000

0,21

18 3346162013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
600x1600,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

1,000

0,07

19 735154252

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky
900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks

1,000

0,00

3

1149052013

4 735154140

5

2246052013

6 735154141

7

2246072013

8 735154142

9

2246122013
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Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

20 3349102013

Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33K
900x1000,s bočným pripojením, s troma panelmi a troma
konvektormi

ks

1,000

0,07

21 735291800

Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu

ks

62,000

0,00

22 998735201

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6
m

%

22,269

0,00

Celkom

0,00
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0,65

ROZPOČET

Stavba: Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD Povrazník
Objekt: Sklad na zásobník paliva
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:
Č.

Spracoval:
Dátum:

Kód položky

HSV
1

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Práce a dodávky HSV

Cena
jednotková

Cena celkom

0,000

Zemné práce

Hmotnosť
celkom

26,501
0,000

1 131301101

Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3

m3

0,500

0,000

2 132301101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3

m3

2,500

0,000

3 132301109

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s
urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4

m3

2,500

0,000

4 162201102

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3

2,500

0,000

5 162701105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste,
horniny tr.1-4 do 10000 m

m3

2,500

0,000

2

Zakladanie

0,000

7,892

6 273313611

Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20

m3

0,800

1,938

7 273313821

Betónovanie základových dosiek z cementu portlandského a
troskoportlandského
m3

0,800

0,000

8 274313521

Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15

2,500

5,954

3

m3

Zvislé a kompletné konštrukcie

0,000

3,908

9 311272120

Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a
tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500

m3

3,600

3,418

10 317121110

Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180
cm

ks

6,000

0,145

11 5934078700

Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500
mm

ks

6,060

0,345

4

Vodorovné konštrukcie

0,000

5,561

12 411127007

Strop z nosníkov PREMACO dĺžky 2, 20 m a vložiek ST20 s
podstľpkovaním a dobetonovaním
m2

6,500

2,159

13 411321414

Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30

m3

1,000

2,452

14 417321414

Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25

m3

0,300

0,735

15 417321626

Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu
železového

m3

0,300

0,000

16 417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
zhotovenie
m2

6,100

0,113

17 417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
odstránenie
m2

6,100

0,000

18 417361521

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele
10335

0,100

0,102

6

t

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000
m2

9,092

19 611491121

Vnútorná omietka - lepidlo + sieťka

20 611491122

Vnútorná omietka izolačná vápennocementová štuková
plsťou hladená

m2

35,000

3,134

21 622421121

Vonkajšia omietka stien - lepidlo + sieťka

m2

16,000

0,739

22 622421131

Vonkajšia omietka stien - stierka

m2

16,000

0,775

23 632451024

Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm

m2

6,000

0,743
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35,000

2,715

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

24 632477005

Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm

m2

8,000

0,037

25 632477011

Položenie liateho samonivelačného poteru KNAUF
kontaktného, pevne spojeného s podkladovou betónovou
konštrukciou hr.25mm

m2

8,000

0,000

26 642945111

Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov.
jednokrídlové do 2, 5 m2

ks

2,000

0,930

27 5533190600

Zárubňa oceľová CGU 90x197x6cm L + dvere vonkajšie

ks

2,000

0,019

9
28 962032231

99
29 998011001

PSV
711

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených,
vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t

m3

1,000

Presun hmôt HSV

0,049

0,000

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m
t

0,049

26,501

0,000
0,000

Práce a dodávky PSV

0,000

1,082

Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

0,012

30 711141101

Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou
FUNDALINE S šírka 2 m vodorovná

m2

7,000

0,001

31 6288000660

Hydrobit S

m2

7,350

0,011

kpl

1,000

721
32 721110105

762

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

Prerobenie kanalizácie a vodovodu

Konštrukcie tesárske

0,020
0,020

0,000

0,438

33 762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva
priemernej plochy 120-224 cm2

m

15,000

0,015

34 6051574200

Hranoly BO akosť I dĺžky 400-650 200x200

m3

0,550

0,303

35 762341610

Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z
dosiek hrubých hr. do 32 mm

m2

7,000

0,000

36 6051010200

Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130

m3

0,220

0,121

764

Konštrukcie klampiarske

0,000

0,029

37 764311271

Montáž krytiny z poplastovaného plechu PZ plechu

m2

8,000

0,007

38 764351203

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové
štvorhranné rš 330 mm

m

3,000

0,009

39 764451202

Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s
dľžkou strany 100 mm

m

4,000

0,013

766

Konštrukcie stolárske

0,000

0,036

40 766414143

Montáž oblož. stien, stľpov a pilierov panelmi do 5m2 obklad.
z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5m2
m2

10,000

0,002

41 6071071000

OSB dosky

10,400

0,034

771

m2

Podlahy z dlaždíc

0,548

42 771571112

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz.
alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm

m2

8,000

0,409

43 5976446000

Dlaždice keramické

m2

8,160

0,139

M
21-M
44 210010001

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Elektroinštalácie

kpl
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1,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Celkom

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

0,000
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Hmotnosť
celkom

27,583

ROZPOČET

Stavba: Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD Povrazník
Objekt: kotolňa
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:
Č.

Spracoval:
Dátum:

Kód položky

PSV
713

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

0,000

1,202

0,000

0,014

112 71338R

Izolácia aku nádrže S-II (dodávka a montáž)

kpl

1,000

0,009

105 713482121

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm

m

7,000

0,000

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x
## 283310004700 hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m

7,140

0,000

107 713482131

m

4,000

0,000

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x
## 283310006400 hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m

4,080

0,000

109 713482152

m

22,000

0,001

m

22,000

0,004

Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x
## 283310006500 hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

0,005

103 722130801

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, 0,00213t
m

8,200

0,000

93 722171132

Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním

m

4,300

0,001

104 722220861

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, 0,00053t

ks

3,000

0,000

94 722221010

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G
1/2

ks

4,000

0,000

Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná
95 551110013700 mosadz

ks

4,000

0,000

96 722221305

ks

1,000

0,000

Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná
97 551190002600 mosadz,

ks

1,000

0,000

98 722221360

ks

1,000

0,000

ks

1,000

0,000

Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2

Montáž filtra závitového G 1/2

99 422010002900 Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, IVAR
100 722263414

Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G
1/2 (3 m3.h-1)

## 388240001500 Vodomer mechanický 1", 2,5 m3/h, l = 130 mm, do 30 °C
102 998722201

731

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6
m

ks

1,000

0,002

ks

1,000

0,001

%

1,523

0,000

Ústredné kúrenie, kotolne

0,000

0,231

Demontáž kotla liatinového Ligno I a I-D, Lignita I a I-D 4 čl.,
-0,97000t
ks

1,000

0,000

Kotol stacionárny oceľový na peletky Pelletstar výkon 45 kW ks

1,000

0,215

Montáž kotla oceľového na tuhé palivo peletky výkon 45 kW ks

1,000

0,000

Komín ABSOLUT DN 180, výšky 7 m (dodávka + montáž)

súb
.

1,000

0,006

8 73136R

Dymovod ICS 25 DN180, 2,14m (dodávka a montáž)

súb
.

1,000

0,009

82 731391811

Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v.
pl.kotla do 5 m2

ks

1,000

0,000

9 998731201

m

%

230,836

0,000

81 731100871

4

484120019R

3 73124R
6 7313601R
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Č.

Kód položky

732

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Ústredné kúrenie, strojovne

Cena
jednotková

Cena celkom

0,000

83 732320812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od
rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l

84 732324812

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie
vody z nádrže objemu do 100 l

10 732331057

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 250 l

Nádoba expanzná s membránou typ N 250 l, D 634 mm, v
11 484630007000 920 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá,

ks

Hmotnosť
celkom

0,030

1,000

0,000

ks

1,000

0,000

ks

30,873

0,000

ks

1,000

0,025

expanzná nádoba pre vykurovacie a vodné chladiace sústavy

13 732331R

Kompaktná úprava vody RX789-20L, 2m3/h

súb
.

1,000

0,003

17 1V12R

Akumulačná nádoba pre uzatvorené vykuriovacie systémy 1500 l,

ks

1,000

0,000

85 732420812

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN
40, -0,02100t
ks

1,000

0,000

19 732422045

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do
0,4 m

1,000

0,000

20 732422050

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 0,5
ks
m

ks

1,000

0,000

21 426110002900 Čerpadlo obehové ALPHA2 25-50 180,

ks

1,000

0,002

22 998732201

%

37,251

0,000

733

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000

0,883

86 733110803

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, 0,00100t
m

87 733110806

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do
DN 32, -0,00320t

m

196,000

0,004

23 733125006

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2

m

79,400

0,108

24 733125009

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5

m

17,800

0,026

25 733125012

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5

m

48,400

0,093

27 733125015

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5

m

51,000

0,084

26 733125018

Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5

m

22,000

0,045

28 733191201

Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

m

196,600

0,377

29 733191202

Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm

m

22,000

0,144

30 998733201

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m %

34,315

0,000

734

38,000

Ústredné kúrenie, armatúry.

0,000

0,000

0,040

88 734200812

Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do
G 1, -0,00110t

ks

8,000

0,000

89 734200822

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G
1, -0,00110t

ks

42,000

0,005

50 734209117

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4

ks

2,000

0,000

51 1411115

Filter DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdloxhrdlo

ks

2,000

0,002

ks

2,000

0,000

Elektrický pohon, 230 V, 3-bodová regulácia, adaptér modrý,
M 28x1,5 pre ventily 4002, 4006 a 7217 GV, zdvih 8,5 mm
ks

2,000

0,000

Ventil 3-cestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25

ks

2,000

0,002

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích
telies do G 1/2

ks

13,000

0,000

Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, BALUX, niklovaná
40 551210012100 mosadz, plast

ks

13,000

0,003

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického
G 1/2 so spätnou klapkou
ks

8,000

0,000

8,000

0,001

Balenie pozostávajúce z 5 ks.

54 734209125

56 1770841
55 1403725
39 734213120

52 734213270

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1

Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou,
53 551210009300 armatúry pre uzavreté systémy,

ks

Rozoberateľný max. 14 bar max. 120°C
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Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

47 734223040

Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového ks

3,000

0,000

48 1421735

Ventil STRÖMAX -GM 2013 DN 40 priamy vyvažovací s
meracími ventil. pre meranie tlak. diferencie s lineárnou
charakteristikou, hrdloxhrdlo

ks

3,000

0,007

Balenie pozostávajúce z 5 ks.

37 734223120

Montáž ventilu závitového termostatického rohového
jednoregulačného G 1/2

ks

13,000

0,000

38 1762367

Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, priamy s plynulým
odčítateľným prednastav. a prípojkou s kužeľ. tesnením,
pripojenie univerzál. hrdlom

ks

13,000

0,003

súb
.

13,000

0,000

13,000

0,002

Balenie pozostávajúce z 20 ks.

35 734223208

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej

36 1923006

Hlavica termostatická Design, M 28x1,5 s kvap. snímačom,
poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C ks
Balenie pozostávajúce z 20 ks.

Montáž guľového kohúta závitového G 6/4

ks

6,000

0,000

42 551210045000 Guľový ventil 1 1/2”, páčka červená-chróm,

41 734224018

ks

6,000

0,006

43 734240000

Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2

ks

1,000

0,000

Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2", mäkké tesnenie,
44 551190000800 mosadz

ks

1,000

0,001

45 734240020

ks

1,000

0,000

Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4", mäkké tesnenie,
46 551190001200 mosadz

ks

1,000

0,002

49 734292213

Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 1/2

ks

3,000

0,002

90 734410811

Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho,
rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t

ks

1,000

0,000

58 734412115

Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm
dĺžka 50 mm

ks

3,000

0,002

Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4

Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou
59 388320001300 dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR

ks

3,000

0,001

60 998734201

%

19,362

0,000

hod

72,000

HZS
113 HZS000111

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Hodinové zúčtovacie sadzby
Vykurovacia skúška

0,000

Celkom

0,000

0,000
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ROZPOČET

Stavba: Povraznk - (Vykurovanie) - Rekonštr. syst. vykur. a kotolne KD Povrazník
Objekt: Rozvádzač
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Povrazník
Č.

Spracoval:
Dátum:

Kód položky

N00
N01
1 357-1

2

3580264800

3

3580760010

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

Nepomenované práce

0,000

0,007

Nepomenovaný diel

0,000

0,007

Oceľoplechová rozvodnica nástenná rozmer 400x500x200 IP
43
ks

1,000

0,000

Vypínač IS-32/3

ks

1,000

0,000

Istič PL7-B10/1

ks

5,000

0,001

ks

4,000

0,001

ks

1,000

0,000

ks

2,000

0,001

ks

4,000

0,001

In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

4

3580760560

Spúšťač motora Z-MS-2.5/2
In 1,63 A - 2,50 A

5

3580760379

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL710/1N/B/003 AC
In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10
kA, typ AC

6

3580760380

Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7-16/1N/003
AC
In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10
kA, typ AC

7

3580760473

Inštalačný stýkač Z-SCH230/1/25-20
Ith 25 A, Uc 230 V a.c., 4x zapínací kontakt

8

3588903450

Zvodič T1+T2 12kA 4P TYP SBP-12/280/4

ks

4,000

0,001

9

3582501700

Trafo 200VA 230/24

ks

4,000

0,000

VINUTA

10 3451010300
11 3451010500

Vývodka PG-16

ks

16,000

0,000

Vývodka PG-29

ks

1,000

0,000

12 3450628100
13 3450623600

Svorka RS 6

ks

30,000

0,001

Svorka radová RS 10/1

ks

3,000

0,000

15 9501060

Revízie rozvádzača

kpl

1,000

0,000

14 HZS-1

Montáž prvkov do rozvádzača

hod

25,000

0,000

Celkom

0,000
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