
V Ý Z V A 

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

niektorých zákonov na uskutočnenie prác 

s názvom : REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  TOVARNÉ 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov verejného obstarávateľa : Obec Továrne 

 IČO: 00 332 887 

Sídlo verejného obstarávateľa : Obecný úrad Továrne, Tvárne 4, 094 01 Továrne 

Štatutárny zástupca : PaedDr. Kvetoslava Mižáková,  starostka obce Továrne 

        (ďalej len "verejný obstarávateľ")  

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :  

Mgr. Katarína Slobodová 

Adresa doručovania písomne zaslaných cenových ponúk: 

Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice 

Mobil : 0904 492 107 

e- mail : kaspaslovakia@gmail.com  

 

1. Typ zmluvy, napr.: 

 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky :  

Prešovský samosprávny kraj,. okres Vranov nad Topľom, katastrálne územie Továrne 

 

     Názov zákazky : REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  TOVARNÉ 

 

3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

         45000000-7 /stavebné práce/ 

 

4. Opis predmetu zákazky :  

Riešený objekt je samostatne stojaca stavba postavená na mierne svahovitom pozemku 

s hlavným vstupom z južnej strany, vedľajšími vstupmi zo severnej, západnej a východnej 

strany. Stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavba bola postavená v 70-tych rokoch 

ako murovaná, založená na základových pásoch. Stavba je jednopodlažná, čiastočne 

podpivničená, ukončená šikmými strechami v rôznych výškach, čo je dané realizáciou 

rekonštrukcie strechy v neskoršom období. Ako krytina je v hlavných častiach so šikmou 

strechou použitá ťažká betónová krytina, v časti prestrešenia terasy je použitý hladký plech. 

Odvodnenie strechy je cez vonkajšie žľaby a zvody, ktoré sú vo vyhovujúcom stave. Strop je 

v časti hlavnej sály so sedlovou strechou kazetový upevnený na drevenej konštrukcii krovu , 

v ostatných častiach sú stropy zo železobetónových dosák PZD 242-50/450. Okná a vonkajšie 

dvere sú pôvodné. Vstup do objektu nie je bezbariérový (navrhnutý v rámci PD). Omietka je 

pôvodná brizolitová škrabaná. Vonkajšie schody do objektu sú betónové. Nad vstupom zo 

severnej strany je betónový prístrešok opatrený oplechovaním z hladkého plechu. Konštrukčný 

systém objektu je stenový murovaný, obvodové steny sú bez zateplenia. Podlaha na teréne 
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pozostáva kamennej dlažby, cementového poteru hr. 70 mm, hydroizolácie a podkladného 

betónu hr. 100 mm. Sokel nie je zateplený. 

Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po stránke 

architektonickej a predĺži jej životnosť. 

Hlavný vstup je orientovaný z južnej  strany, a je navrhnutý ako bezbariérový vytvorením 

betónovej rampy v ľavej časti hlavného vstupu (viď. výkresová dokumentácia).  

Predmetom architektonicko-stavebného návrhu je nová povrchová úprava fasády, sokla, 

výmena okien, vonkajších dverí, nové povrchové úpravy podláh, vnútorné povrchové úpravy 

stien a stropov, rekonštrukcia sociálnych zariadení, obnova vonkajších klampiarskych 

a oceľových konštrukcií, vybudovanie betónovej rampy resp. bezbariérového prístupu do 

objektu a nové spevnené plochy zo zámkovej dlažby.  

Fasáda objektu sa upraví  novou povrchovou úpravou s fasádnou minerálnou omietkou, bez 

zmien v členení existujúceho stavu. Navrhovaná je aj povrchová úprava soklov obvodových 

stien podľa výkresovej dokumentácie. Stropná konštrukcia v hlavnej sále pod povalou v časti 

sedlovej strechy sa zníži o 2,00 m na úroveň kde sa spodná hrana podhľadu bude nachádzať vo 

výške +4,500 m a zateplí sa minerálnou izoláciou Nobasil MPN hr. spolu 300 mm. Existujúce 

dažďové zvody sa demontujú, zrealizuje sa predĺženie kotvenia objímok o 180 mm a spätná 

montáž dažďových zvodov. Súčasťou realizácie je aj demontáž a spätná montáž bleskozvodu. 

Ďalšiou súčasťou investície je navrhovaná betónová rampa pre imobilných s povrchovou 

úpravou vonkajšou mrazuvzdornou protišmykovou dlažbou do flexibilného lepidla. Pri 

navrhovanej rampe je navrhované nové oceľové zábradlie. 

Navrhované okná je potrebné vymeniť za plastové z izolačným trojsklom a vnútorným 

a vonkajším parapetom. Vstupné dvere je potrebné vymeniť za nové plastové. Fasáda 

a podhľady vystupujúcich časti fasády budú upravené po zateplení minerálnou fasádnou 

omietkou. Sokel  bude po zateplení  upravený mozaikovou omietkou (marmolit).   

Profilovanie existujúcej fasády zostane zachované. Farebne je navrhovaná v odtieni RAL 9010. 

Sokel je upravený mozaikovou sivočiernou omietkou. Okná a dvere sú navrhované v odtieni 

zlatý dub, vrátanie parapetov vonkajších aj vnútorných. Nátery klampiarskych a oceľových 

konštrukcií budú antracitovej farby – RAL 7016. Zámočnicke konštrukcie (zábradlia) sú 

pozinkované. Farebné riešenie je na výbere investora. 
 

 

Úprava, skladby druhov a množstva prác sú presne popísané vo výkaze výmer (príloha č. 1 tejto 

Výzvy) a v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto výzvy) 

 

5. Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH; ak 

uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe 

výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 3 

zákona č 343/2015.Z.z. umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké 

alebo lepšie technické a užitkové parametre. Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, 

upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam 

položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, kltoré použije ako 

ekvivalenty.  

 

 



6. Predpokladaná hodnota zákazky (cena bez DPH) : 

 81 381,86 € 

 

 7. Možnosť rozdelenia cenovej ponukxy : 

 Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 

zákazky.  

 

8. Variantne riešenie : Neumožňuje sa  

 

9 . Lehota na dodanie alebo dokončenia premetu zákazky: 8 mesiacov od odovzdania staveniska 

 

10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk : 

 a) Dňa 28.11.2017 do 10,00 hod.  

b) Doručenie poštou alebo elektronicky ( kaspaslovakia@gmail.com) na adrese uvedenej v bode 

1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese. 

V prípade doručenia poštou alebo osobne uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal 

musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

  adresu verejného obstatrávateľa uvedenú v bode 1. 

 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesto ponikania) , 

  označenie REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  TOVARNÉ  

V prípade doručenia e-mailom uchádzač v predmete správy napíše: 

Ponuka – REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  TOVARNÉ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách 

 d) Otváranie ponúk : 28.11.2017 o 10,15 hod, na adrese Verejného obstrávateľa – Obecný úrad 

Továrne. Otváranie ponúk je neverejné. 

Verejný obstarávateľ uprednostňuje zasielanie ponúk elektronickou formou na uvedenú e-

mailovú adresu: kaspaslovakia@gmail.com. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom 

a uchádzačom bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a uvedeného kontaktého e-mailu  v ponuke uchádzača. 

Upozorňujeme uchádzačov, že ponuky pri osobnom doručení je možné podať len v čase 

úradných hodín zverejnených na stránke obce 

 

 

 11. Obsah ponuky :  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje :  

 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail, 

bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá 

  Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 13 

tejto výzvy)  

 Overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce, alebo 

 Čestné prehlásenie uchádzača, že je zapísaný v registri hospodárskych subjektov 

 Návrh zmluvy (podľa prílohy č.2 tejto výzvy)  

 

12. Podmienky financovania predmetu zákazky:  
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Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku 

formou jednej faktúry, na základe súpisu vykonaných prác potvrdených objednávateľom. 

Splatnosť faktúr bude 60 dní od ich doručenia. Predmet obstarávania bude financovaný z 

rozpočtu verejného obstarávateľa a financovaná z dotačných zdrojov (fondov EÚ) . PRV 2014-

2020 – 7.4. 

 

 13. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk :  

Najnižšia cena za celý predmet zákazky  

 

14. Spôsob stanovenia ceny : Cena za realizáciu predmetu obstarávania musí byť v ponuke 

špecifikovaná v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná, úplná a nemenná. Cenu musí 

uchádzač uviesť ako celkovú cenu predmetu obstarávania, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace 

s realizáciou predmetu obstarávania. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze 

”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle 

tejto výzvy z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce. Ceny budú vyjadrené v € (eurách) a budú 

platné počas trvania zmluvy. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : - navrhovaná zmluvná cena bez DPH, - sadzba DPH a 

výška DPH, - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v 

Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke upozorní. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je 

prílohou súťažných podkladov podľa objektovej skladby a to tak, že ocení jednotlivé položky 

výkazu výmer Uchádzač musí v cene uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet 

jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a 

množstva uvedeného vo výkaze výmer. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez 

matematických chýb. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer v plnom rozsahu. 

Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky 

bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude z 

ďalšieho vyhodnocovania vylúčená. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude 

prípustné premietnuť : - zmenu ceny DPH a iných administratívnych opatrení štátu, - 

nevykonanie niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany 

poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 

 

 15. Dôvody na zrušenie súťaže : 

 - nebude predložená ani jedna ponuka  

- ani jedna ponuka nebude zodpovedať uvedeným požiadavkám 

 - ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky  

 

16. Ďalšie informácie vererjného obstarávateľa :  

16.1 Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 

ponuky. Lehota na uzavretie zmluvy do 30.11.2017 

 16.2 Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného 

predmetu zákazky. (ďalej len "ZoD"). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných 

strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle 

verejného obstarávateľa. 



 16.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri 

konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých 

subdodávatelia, ak majú povinnosť zapísovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú 

verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 16.4 Povinnosť podľa predchádzajúceho bodu sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu 

trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.  

16.5 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora 

zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa. 

 16.6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác 

mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykone 

povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby 

realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.  

16.7 Verejný obstarávateľ pripušťa plnenie predmetu zmluvy obstarávania subdodávkami s tým, 

že vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ bol oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu(vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť). 

16.8 Úspešný uchádzač v ZoD dodrží podmienky sociálneho aspektu vo VO 

        16.9 Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s 

predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

 

 

Mgr. Katarína Slobodová osoba zodpovedená za verejné obstarávanie 

 

 Prílohy : č.1 Výkaz výmer  

č.2 Návrh ZoD  

č.3 Projektová dokumentácia  

 

 

V Továrnom dňa 13.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZMLUVA O DIELO 

 č. .......(doplní zhotoviteľ) uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 Čl. 1 Zmluvné strany  

 

a. Objednávateľ:  

Obec Továrne 

 IČO: 00 332 887 

Sídlo verejného obstarávateľa : Obecný úrad Továrne, Tvárne 4, 094 01 Továrne 

Štatutárny zástupca : PaedDr. Kvetoslava Mižáková,  starostka obce Továrne 

 DIČ: 

 Bankové spojenie:  

 IBAN :  

 

b. Zhotoviteľ  

Obchodné meno: 

 Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  

vo veciach technických:  

Bankové spojenie: 

 IČO:  

DIČ:  

IČ DPH: 

 Telefón: 

 Fax:  

E – mail:  

Zapísaný : 

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu 

tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

Čl. 2 Predmet plnenia 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  

TOVARNÉ , zhotoviteľom pre objednávateľa. REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V OBCI  

TOVARNÉ, kód výzvy 7.4 na predkladanie žiadostí o NFP: OPPRV 2014-2020  



2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej 

sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 

dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  

 

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 

 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 

2. bod 2.1 budú vykonané na základe :  

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,  

b) výzvy na predkladanie ponúk - súťažných podkladov na výber zhotoviteľa, 

 c) projektovej dokumentácie (Príloha výzvy ), 

 d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy). 

 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú 

vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.  

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy 

 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch 

vyhotoveniach. 

 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ 

splní :  

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním 

preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných 

podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto 

zmluve o dielo. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním 

objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto 

zmluvou.  

 

Čl. 4 Čas a miesto plnenia 

 

 4.1 Termín realizácie diela: Termín začatia: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania 

staveniska zhotoviteľovi. Termín ukončenia: do 12 mesiacov odo dňa začatia.  

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto 

zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na 

jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za 

podstatné porušenie zmluvy.  

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na 

prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí 

objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom 

zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.  



4.4 Miesto plnenia: : Prešovský samosprávny kraj, okres Stará Ľubovňa, katastrálne územie 

Hromoš 

 

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna 

 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH 

zákonom. Cena diela je:  

Cena bez DPH ..............................................eur 

 DPH 20 % .............................................eur  

Celková cena diela .............................................eur  

Slovom: ................................................................eur  

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, 

kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu 

č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný. 

 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane 

poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie 

stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, projekt skutočného 

vyhotovenia, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, 

náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné 

stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a 

pod.  

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 

nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia 

objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 

 

Čl. 6 Platobné podmienky 

 

 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový 

doklad je možné vystaviť po ukončení diela,  

 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 

zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v 

súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných 

množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom 

objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.  

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na 

vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. 

Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného 

pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý 

mesiac v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi 

uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.  



6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a 

priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v 

siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr : 

 a) označenie “faktúra” a jej číslo, 

 b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia  

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,  

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 

 f) fakturovaná suma,  

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,  

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach, 

 i) pečiatka a podpis.  

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené 

doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota 

splatnosti faktúry. 

 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je 

možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v 

zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom 

okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 

predlžuje o túto dobu.  

6.10Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení 

zmluvnej dodávky. Právo vystaviť faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej 

vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru 

doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej 

doručenia. 

 6.11Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej 

lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. 

 

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a 

prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý 

musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú 

akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných 

právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov. 

 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je .............. mesiacov 

(minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu), na technické 

zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela 

zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol 



o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými 

stranami.  

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady 

predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v 

dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.  

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť 

vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa 

vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa : 1 zjavné vady, t.j. vady, ktoré 

objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy 

špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a 

prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 2 skryté vady, 

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v 

čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u 

zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť 

do 3 pracovných dní po jej obdržaní . 

 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady 

opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie 

záručná doba. 

 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ 

môže:  

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej 

časti diela a požadovať odstránenie právnych vád, 

 b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné, 

 c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo 

 d) odstúpiť od zmluvy.  

 

Čl. 8 Podmienky vykonania diela 

 

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s výzvou verejného obstarávateľa - podmienkami v 

súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej 

dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v 

súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi 

ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 

platiacimi pre danú lokalitu. 

 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán.  

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:  

a) kópiu stavebného povolenia, 

 b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,  

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania 

odberov zhotoviteľa, Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s 

objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na 

stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.  



8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej 

kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 

likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.  

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a 

odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné 

škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky 

tretích osôb. 

 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu. 

 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, 

zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.  

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s 

predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.  

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky 

č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je 

predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.  

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. 

 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza 

na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 

oboma zmluvnými stranami.  

8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhootoviteľ v prílohe č. 4 k tejto 

zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v 

úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 8.13 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej 

časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas 

trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač 

najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť 

objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel 

zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj 

ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 

7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo 



vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť. 8.14 V prípade zmeny 

subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu 

zmeny subdodávateľa.  

 

Čl. 9 Zmluvné pokuty 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v 

termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2. 

 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v 

termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 

0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a 

skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť 

zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.  

9.4 V prípade nesplnenia povinnosti podľa bodu 8.15, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti 

a osobu. 

 

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 

 

 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a 

podmienky tejto zmluvy.  

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 

okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 

bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov 

podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.  

10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase 

uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z 

registra partnerov verejného sektora.  

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia 

ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: 

 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo 

 10.4.2 odstúpením od zmluvy. 

 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane.  

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje: prekročenie lehoty splatnosti faktúr 

objednávateľom o viac ako 30 dní, prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o 

viac ako 15 dní, neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.  

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov 

na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. Čl.  

 



11 Záverečné ustanovenia 

 

 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. 

Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu 

uvedenú v zmluve o dielo v článku I.  

11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

11.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

 11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných 

strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať sociálny aspekt vo VO a to, že počas doby plnenia zákazky 

zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú MINIMÁLNE dva z nasledujúcich 

predpokladov:  

 - žijú v obci, v ktorej je realizované dielo,  

 - po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri 

aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce 

alebo dohody o pracovnej činnosti a  

11.7 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 11.8 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 11.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia 

obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  

11.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 

uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju 

podpisujú.  

11.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet, 

Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone 

povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas 

celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy – 

predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy, Zoznam subdodávateľov s uvedením 

prác , Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)  

 

 V Továrnom  dňa ......................... 

 

 zhotoviteľ 

 

 

objednávateľ  

 



 

 

PRÍLOHA K  ZOD ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV – VZOR 

 

 

 

                

Obchodné meno, adresa navrhovaného 
subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 
a kontakt 
 
 

Predmet 
subdodávok 
 

Podiel subdodávok v % 

 
 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   m3 0,420

"rampa" 2,80*1,50*0,10   0,420

2 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,420

"rampa" 2,80*1,50*0,10   0,420

3 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   m3 0,420

4 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 

vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 0,420

2 Zakladanie   

5 271573001

Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,420

"rampa" 2,80*1,50*0,10   0,420

6 273313611 Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20   m3 1,050

"rampa" 2,80*1,50*(0,10+0,40)/2   1,050

7 273351217 Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné   m2 2,240

2,80*0,40*2   2,240

8 273351218 Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné   m2 2,240

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

9 312275652

Murivo výplňové (m3) z tvárnic  hr. 300 mm P2-440 HL, na 

MVC a lepidlo (300x250x500)   m3 3,459

1,50*2,10*0,30   0,945

0,70*1,71*0,30*7   2,514

Súčet   3,459

10 317162101

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 

mm, dĺžky 1000 mm   ks 14,000

"nad oknami - zamurované otvory" 14   14,000

11 342273100

Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a 

lepidlo (100x250x500)   m2 3,040

1,85*2,40-0,70*2,0   3,040

12 342273150

Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a 

lepidlo (150x250x500)   m2 19,480

1,0*2,0   2,000

0,80*2,0   1,600

(3,0*2+1,20)*2,40   17,280

-(0,70*2,0)   -1,400

Súčet   19,480

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

13 611460121

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 

základnou   m2 12,320

"1PP"12,32   12,320

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

14 611460221

Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 

mm   m2 12,320

15 612460122 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou   m2 406,768

"m.č. 1,01"  (17,05+10,0)*2*4,50   243,450

((1,50+2,20*2)*2+1,30+2,0*2+0,90+2,0*2+(0,75+1,30*2)*7)

*0,35   15,908

-(1,50*2,20*2+0,90*2+1,30*2,0+0,75*1,30*7)   -17,825

"m.č. 1,06" (4,20+4,325)*2,6   22,165

0,60*3*4*0,35   2,520

-(0,80*2+0,60*0,60*4)   -3,040

"m.č. 1,07" (4,20+4,45+5,70)*2*2,60   74,620

(0,60*3*1+(0,60+1,30*2)*7)*0,35   8,470-

(0,80*2,0+1,30*2,0+0,60*2,0*3+0,80*2,0+0,60*0,60+0,60*1

,30*4)   -12,880

"m.č. 1,09" (1,125+1,85)*2*2,60   15,470

-(0,80*2,0*2)   -3,200

"m.č. 1,10" (1,775+1,85)*2*2,60   18,850

0,60*3*2*0,35   1,260

-(0,80*2,0+0,60*0,60*2)   -2,320

"m.č. 1,11" (1,425+1,20)*2*2,60   13,650

-(0,60*2,0*2)   -2,400

"m.č. 1,12" (1,425+0,90)*2*2,60   12,090

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

"m.č. 1,13" (3,0+1,20)*2*2,60   21,840

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

Súčet   406,768

16 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením   m2 406,768

"m.č. 1,01"  (17,05+10,0)*2*4,50   243,450

((1,50+2,20*2)*2+1,30+2,0*2+0,90+2,0*2+(0,75+1,30*2)*7)

*0,35   15,908

-(1,50*2,20*2+0,90*2+1,30*2,0+0,75*1,30*7)   -17,825

"m.č. 1,06" (4,20+4,325)*2,6   22,165

0,60*3*4*0,35   2,520

-(0,80*2+0,60*0,60*4)   -3,040

"m.č. 1,07" (4,20+4,45+5,70)*2*2,60   74,620

(0,60*3*1+(0,60+1,30*2)*7)*0,35   8,470-

(0,80*2,0+1,30*2,0+0,60*2,0*3+0,80*2,0+0,60*0,60+0,60*1

,30*4)   -12,880

"m.č. 1,09" (1,125+1,85)*2*2,60   15,470

-(0,80*2,0*2)   -3,200

"m.č. 1,10" (1,775+1,85)*2*2,60   18,850

0,60*3*2*0,35   1,260

-(0,80*2,0+0,60*0,60*2)   -2,320

"m.č. 1,11" (1,425+1,20)*2*2,60   13,650

-(0,60*2,0*2)   -2,400
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

"m.č. 1,12" (1,425+0,90)*2*2,60   12,090

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

"m.č. 1,13" (3,0+1,20)*2*2,60   21,840

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

Súčet   406,768

17 612460121 Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 406,768

18 612460221 Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm   m2 406,768

19 625251486,1

Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 100 mm - 

minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy   m2 12,320

"1PP"12,32   12,320

20 642944121

Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 

otvoru do 2,5 m2   ks 6,000

6   6,000

21 5533194100 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm   ks 4,000

22 5533194500 Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm   ks 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

23 941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 58,970

2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49+28,86   58,970

24 943943221

Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 

zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m   m3 682,000

17,05*10,0*4,0   682,000

25 943943292

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania 

lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a 

nad 10 do 22 m   m3 682,000

26 943943821

Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 

zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m   m3 682,000

17,05*10,0*4,0   682,000

27 943955021

Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi 

výšky do do 10 m   m2 170,500

17,05*10,0   170,500

28 943955191

Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 

lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m   m2 170,500

29 943955821

Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľžnikmi výšky do 10 m   m2 170,500

30 952902110

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na 

schodišti   m2 319,400

170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49+28,86+89,93   319,400

31 962031132

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. 

do 150 mm,  -0,19600t   m2 26,834

(1,0*2+2,10+4,20)*2,4+(2,10*2+1,50*2)*2,0   34,320

-(0,60*1,97*5+0,80*1,97)   -7,486

Súčet   26,834

32 962032231

Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 

vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t   m3 0,240

0,60*2,0*0,20   0,240
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

33 965043341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy 

nad 4 m2  -2,20000t   m3 10,360

(1,50*2+2,84+2,63+1,50*2+12,90+1,70+1,18)*0,09   2,453

(5,10+164,74+93,74)*0,03   7,907

Súčet   10,360

34 965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 27,250

1,50*2+2,84+2,63+1,50*2+12,90+1,70+1,18   27,250

35 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 263,580

5,10+164,74+93,74   263,580

36 968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t   m 140,200

(0,50+0,50)*2*1   2,000

(0,60+0,60)*2*1   2,400

(0,60+1,50)*2*20   84,000

(0,70+3,0)*2*7   51,800

Súčet   140,200

37 968061116 Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t   m 68,800

(1,30+2,10)*2*2   13,600

(1,20+2,00)*2*2   12,800

(0,60+2,00)*2*6   31,200

(0,80+2,00)*2*2   11,200

Súčet   68,800

38 968062745

Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 

výkladných,  -0,02400t   m2 17,760

(4,20+1,60*2)*2,40   17,760

39 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 48,394

40 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 96,788

48,394*2,0   96,788

41 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 48,394

42 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   t 193,576

48,394*4   193,576

43 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 48,394

99 Presun hmôt HSV   

44 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 71,290

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

45 711113131

Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode  2K hr. 2 

mm na ploche vodorovnej   m2 458,940
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné
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Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

(170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49+28,86)*2   458,940

46 998711202

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   %

713 Izolácie tepelné   

47 713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 

kladenou voľne   m2 341,000

"m.č. 1,01" 170,50*2   341,000

48 6314150080

Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy, čadičová 

minerálna izolácia 150 mm   m2 347,820

341 * 1,02   347,820

49 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou   m2 401,220

(170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49)*2   401,220

50 2837577008

Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, 

podlahové vykurovanie - izolácie,   m2 461,403

Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.   

401,22 * 1,15   461,403

51 713122111

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným 

voľne v jednej vrstve   m2 200,610

170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49   200,610

52 2837653417 EPS 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm   m2 204,622

Minimálna objemová hmotnosť:  19,5 kg/m3.   

200,61 * 1,02   204,622

53 998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 

m do 12 m   %

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

54 725110811

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom,  -0,01933t   súb. 5,000

5   5,000

55 725210821

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t   súb. 4,000

4   4,000

763 Konštrukcie - drevostavby   

56 763135011,1 Kazetový podhľad len konštrukcia   m2 170,500

"m.č. 1,01" 170,50   170,500

57 763138231,1 Podhľad SDK  RF 2x12.5 mm, len dosky + parozabrana   m2 170,500

"m.č. 1,01" 170,50   170,500

58 998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m   %

764 Konštrukcie klampiarske   

59 764454231,1

Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, 

kruhové s priemerom 60 - 150 mm s úpravou kotvenia   m 37,900

6,70*2+3,50*7   37,900

60 764454801

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 

100 mm,  -0,00226t   m 37,900
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

6,70*2+3,50*7   37,900

61 998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   %

766 Konštrukcie stolárske   

62 766621402,1

Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 

paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom   m 102,900

(0,75+1,30)*2*7   28,700

(0,60+1,50)*2*12   50,400

(0,60+0,60)*2*9   21,600

(0,60+0,50)*2*1   2,200

Súčet   102,900

63 2832301290 Tesniaca fólia 70 mm, pre okenné konštrukcie   m 102,900

64 6114123830 Plastové okno ozn. 101 - 750x1300 mm, izolačné trojsklo   ks 7,000

65 6114123831,1 Plastové okno ozn. 102 - 600x1500 mm, izolačné trojsklo   ks 12,000

66 6114123832,1 Plastové okno ozn. 103 - 600x600 mm, izolačné trojsklo   ks 9,000

67 6114123833,1 Plastové okno ozn. 104 - 600x500 mm, izolačné trojsklo   ks 1,000

68 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 34,900

(1,50+2,20)*2*2   14,800

(1,50+2,05)*2*1   7,100

(1,20+2,05)*2*2   13,000

Súčet   34,900

69 6114123501,1 Plastové dvere -  ozn. 201 - 1500 x 2200 mm   ks 2,000

70 6114123502,1 Plastové dvere -  ozn. 202 - 1500 x 2050 mm   ks 1,000

71 6114123503,1 Plastové dvere -  ozn. 203 - 1200 x 2050 mm   ks 2,000

72 766662112

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 6,000

4+2   6,000

73 5491502040

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, 

FAB   ks 6,000

74 6116201881

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF doska, laminát,  

plné, šírka 600-900 mm   ks 6,000

Elegant komfort, CPL laminát - zvislé: buk, hruška, jelša vodorovné: 

dub bielený, javor, tík, wenge.   

75 998766202

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

76 767161110

Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 

1 metra zábradlia do 20 kg   m 32,400

"trubka 51/2"  (2,80+1,10*2)*2   10,000

"trubka 25/2 "(2,80*4)*2   22,400

Súčet   32,400

77 767995210

Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej ocele + 

materiál   kg 49,512

"trubka 51/2"  (2,80+1,10*2)*2* 2,42   24,200

"trubka 25/2 "(2,80*4)*2*1,13   25,312

Súčet   49,512
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

78 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

79 771415004 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm   m 107,325

"m.č. 1,01"  (17,05+10,0)*2   54,100

-(1,50*2+0,90+1,30)   -5,200

"m.č. 1,06" (4,20+4,325)   8,525

-(0,80)   -0,800

"m.č. 1,07" (4,20+4,45+5,70)*2   28,700

-(0,80+1,30+0,60*3+0,80)   -4,700

"m.č. 1,09" (1,125+1,85)*2   5,950

-(0,80*2)   -1,600

"m.č. 1,10" (1,775+1,85)*2   7,250

-(0,80)   -0,800

"m.č. 1,11" (1,425+1,20)*2   5,250

-(0,60*2)   -1,200

"m.č. 1,12" (1,425+0,90)*2   4,650

-(0,60)   -0,600

"m.č. 1,13" (3,0+1,20)*2   8,400

-(0,60)   -0,600

Súčet   107,325

80 5978650821,1 Sokel, rozmer 298x80x8 mm   ks 364,905

107,325 * 3,4   364,905

81 771541215

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 

mrazuvzdorného   m2 94,130

"rampa" 2,80*1,50   4,200

"P3" 89,93   89,930

Súčet   94,130

82 5976455001,1 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava   m2 4,284

4,2 * 1,02   4,284

83 5921957010 Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm   ks 618,269

89,93/0,16*1,10   618,269

84 771575109

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 

300 mm   m2 229,470

170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28+18,49+28,86   229,470

85 5976455001,1 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava   m2 234,059

229,47 * 1,02   234,059

86 998771202

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

87 783201812,1

Odstránenie starých náterov z plechovej krytiny oceľovou 

kefou   m2 99,000

99   99,000
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

88 783226100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce základný - 35µm   m2 8,499

(0,60+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*4   3,632

(0,80+2*1,97)*(0,10+2*0,05)*2   1,896

49,512*0,060   2,971

Súčet   8,499

89 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm   m2 8,499

90 783522000

Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 

so základného náterom reakt. farbou - 105µm   m2 99,000

99   99,000

784 Dokončovacie práce - maľby   

91 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m   m2 368,463

"1PP"12,32   12,320

"m.č. 1,01"  (17,05+10,0)*2*4,50   243,450

((1,50+2,20*2)*2+1,30+2,0*2+0,90+2,0*2+(0,75+1,30*2)*7)

*0,35   15,908

-(1,50*2,20*2+0,90*2+1,30*2,0+0,75*1,30*7)   -17,825

"m.č. 1,06" (4,20+4,325)*2,4   20,460

0,60*3*4*0,35   2,520

-(0,80*2+0,60*0,60*4)   -3,040

"m.č. 1,07" (4,20+4,45+5,70)*2*2,40   68,880

(0,60*3*1+(0,60+1,30*2)*7)*0,35   8,470-

(0,80*2,0+1,30*2,0+0,60*2,0*3+0,80*2,0+0,60*0,60+0,60*1

,30*4)   -12,880

"m.č. 1,09" (1,125+1,85)*2,40   7,140

-(0,80*2,0)   -1,600

"m.č. 1,10" (1,775+1,85)*2,40   8,700

0,60*3*2*0,35   1,260

-(0,60*0,60*2)   -0,720

"m.č. 1,11" 1,20*2,40   2,880

-(0,60*2,0)   -1,200

"m.č. 1,12" 0,90*2,40   2,160

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*0,60)   -0,360

"m.č. 1,13" (3,0+1,20+0,90)*2,40   12,240

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

Súčet   368,463

92 784452361

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný  

výšky do 3,80 m   m2 648,558

"1PP"12,32   12,320

"1,NP - stropy"   

170,50+18,49+28,86+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28   229,470

Medzisúčet   241,790

"1,NP - steny"   
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Archiktektonicko stavebné riešenie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

"m.č. 1,01"  (17,05+10,0)*2*4,50   243,450

((1,50+2,20*2)*2+1,30+2,0*2+0,90+2,0*2+(0,75+1,30*2)*7)

*0,35   15,908

-(1,50*2,20*2+0,90*2+1,30*2,0+0,75*1,30*7)   -17,825

"m.č. 1,06" (4,20+4,325)*2,6   22,165

0,60*3*4*0,35   2,520

-(0,80*2+0,60*0,60*4)   -3,040

"m.č. 1,07" (4,20+4,45+5,70)*2*2,60   74,620

(0,60*3*1+(0,60+1,30*2)*7)*0,35   8,470-

(0,80*2,0+1,30*2,0+0,60*2,0*3+0,80*2,0+0,60*0,60+0,60*1

,30*4)   -12,880

"m.č. 1,09" (1,125+1,85)*2*2,60   15,470

-(0,80*2,0*2)   -3,200

"m.č. 1,10" (1,775+1,85)*2*2,60   18,850

0,60*3*2*0,35   1,260

-(0,80*2,0+0,60*0,60*2)   -2,320

"m.č. 1,11" (1,425+1,20)*2*2,60   13,650

-(0,60*2,0*2)   -2,400

"m.č. 1,12" (1,425+0,90)*2*2,60   12,090

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

"m.č. 1,13" (3,0+1,20)*2*2,60   21,840

0,60*3*0,35   0,630

-(0,60*2,0+0,60*0,60)   -1,560

Medzisúčet   406,768

Súčet   648,558

93 784452371

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad 

výšky do 3,80 m   m2 648,558

Celkom   
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

1 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   m 32,430

19,58+7,74+5,11   32,430

2 2837741546 Tubolit DG 22 x 5 izolácia-trubica   m 19,580

19,58   19,580

3 2837741559 Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica   m 7,740

7,74   7,740

4 2837741572 Tubolit DG 35 x 5 izolácia-trubica   m 5,110

5,11   5,110

5 998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 

m do 12 m   %

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

6 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2   m 12,050

0,75+0,50*5+1,0+2,0*3+0,25*3+0,15*7   12,050

7 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8   m 7,000

0,50*2+1,0*4+0,25*8   7,000

8 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8   m 2,550

1,0+0,75+0,50+0,15*2   2,550

9 721194105

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 5,000

5   5,000

10 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 2,000

2   2,000

11 721273145

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 

110/600   ks 1,000

1   1,000

12 721290111

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 

DN 125   m 21,600

12,05+7,0+2,55   21,600

13 998721202

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   %

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

14 722171113 Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch   m 19,580

19,58   19,580

15 722171114 Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch   m 7,740

7,74   7,740

16 722171134 Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním   m 5,110

5,11   5,110

17 722190402 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20   ks 42,000

42   42,000

18 722190403 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25   ks 10,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

10   10,000

19 722190405,1 Vyvedenie a upevnenie výpustky  DN 32   ks 3,000

3   3,000

20 722221010

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

1/2   ks 6,000

6   6,000

21 5511870000 Guľový uzáver pre vodu  1/2", FF páčka, niklovaná mosadz   ks 6,000

22 722221015

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

3/4   ks 1,000

1   1,000

23 5511870010 Guľový uzáver pre vodu  3/4", FF páčka, niklovaná mosadz   ks 1,000

24 722221020

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 

1   ks 2,000

25 5511870020 Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz   ks 2,000

26 722221070

Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 

1/2   ks 9,000

27 5511870690

Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, 

niklovaná mosadz OT 58 IVAR   ks 9,000

28 722221430 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2   ks 6,000

6   6,000

29 5511874500

Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, 

nerez   ks 6,000

30 722290226

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 

50   m 32,430

19,58+7,74+5,11   32,430

31 722290234

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 

80   m 32,430

32 998722202

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   %

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

33 725119307 Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom   súb. 2,000

2   2,000

34 6420143070 Misa kombinovaná stojacia, keramika, biela   ks 2,000

35 725129201 Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže   súb. 1,000

1   1,000

36 6420144320 Pisoár bez senzora, 360x305x470 mm, keramika, biela   ks 1,000

37 725219401

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry   súb. 3,000

3   3,000

38 6420135170 Umývadlo keramické,  biela   ks 3,000

39 725291114 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá   súb. 2,000

40 5513009380 Madlo toaletné pevné, 900 mm, nerez   ks 1,000

41 5513009390 Madlo toaletné  sklopné, 800 mm, nerez   ks 1,000

42 725332320 Montáž výlevky keramickej bez výtokovej armatúry   súb. 1,000

43 6420144360

Výlevka, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, 

biela   ks 1,000
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

44 725539140 Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L   súb. 3,000

3   3,000

45 5413000110

Malolitrážny elektrický prepadový ohrievač pod umývadlo s 

batériou EO 5 P, objem 5 l   ks 3,000

Sú napojiteľné len na špeciálnu beztlakovú zmiešavaciu batériu 

dodávanú ako príslušenstvo.   
46 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2   súb. 1,000

1   1,000

47 ATS001 Pisoárový tlakový splachovač   ks 1,000

48 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   súb. 2,000

2   2,000

49 5514100500

Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový 

mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13   ks 2,000

50 5511873850 Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 50 cm, nerez   ks 2,000

51 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 

alebo klasickej   ks 4,000

3+1   4,000

52 5513006640

Nástenná umývadlová páková batéria, výtokové rameno 

210 mm, rozteč 150 mm, chróm   ks 3,000

3   3,000

53 5514671040 Drezová nástenná batéria   ks 1,000

1   1,000

54 725869302

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlová do D 50   ks 3,000

3   3,000

55 2863120264,1 Sifón pre umývadlo   ks 3,000

56 725869351

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

výlevkovej do D 50   ks 1,000

57 2863120238

Odpadový komplet pre výlevku, D 50, plast, sanitárny 

systém   ks 1,000

58 725869371

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

pisoárovej do D 50   ks 1,000

1   1,000

59 5516171000 Uzávierka zápachová pisoárová   ks 1,000

60 998725202

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   %

Celkom   
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210451002 Montáž vykurovacej rohože 100 W/m2   m2 182,120

"P1" 170,50+2,08+3,28+1,70+1,28+3,28   182,120

2 3410368825,1 Vykurovacie rohože LDTS 100/1,0 včetne prislušenstva   ks 182,120

3 210451020 Montáž a napojenie termostatu na stenu   ks 1,000

4 3410368804 TFT Domáca regulácia elektrického vykurovania - digitálna   ks 1,000

Celkom   

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 971033131

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 

hr.do 150 mm,  -0,00100t   ks 8,000

2 971033151

Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm 

hr.do 450 mm,  -0,00200t   ks 2,000

3 974031121

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -0,00200 

t   m 30,000

4 974031122

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,  -0,00400 

t   m 30,000

5 2867183912 Sádra sivá 30kg   ks 1,000

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

6 210010024

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 

pevne   m 15,000

7 3450710200 Rúrka FXP 16   ks 15,000

8 210010301 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 9,000

9 3450921000 Krabica prístrojová  typ: KP 68/2"111000008   ks 9,000

10 210010306P

Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, pod 

omietku,bez zapojenia   ks 8,000

11 3450915500 Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2112001028   ks 8,000

12 210010312

Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 

kruhová   ks 10,000

13 3450910500 Krabica KO-97/5   ks 10,000

14 3450644800 Svorka WAGO 273-252   ks 150,000

15 3450644900 Svorka WAGO 273-253   ks 100,000

16 2100113051

Osadenie polyamidovej príchytky Pr. 5mm  do 

sadrokartónu   ks 80,000

17 28304055001

Hmoždinka so skrutkou do sadrokartónu 5x25 mm ako 

napríklad GK   ks 80,000

18 28671820781 Vrut drevo 3,5x35 mm   ks 80,000

19 210011306

Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro 

pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8   ks 50,000

20 2830403500 Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA   ks 50,000

21 28671820782 Vrut drevo 4x40 mm   ks 50,000

22 210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej 

koncovky do 2.5 mm2   ks 53,000

23 210100003

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2   ks 4,000

24 210110041

Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1   ks 7,000

25 38500181201 Spínač 1-pólový radenie 1, 230V,10A, 50Hz   ks 7,000

26 210110043

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A   ks 1,000

27 38500182001 Spínač sériový radenie 5A, 230V,10A, 50Hz   ks 1,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 01 Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ján Uriga

28 210111012

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 

250 V 2P + Z 2 x zapojenie   ks 4,000

29 34503593001 Zásuvka 2P+PE, 230V/16A, 50Hz , polozapustná   ks 4,000

30 210193084 Domova rozvodnica do 72 M  povrchová montáž   ks 1,000

31 35712010901

Rozvádzač nástenný, oceľový plech (784x410x98mm), 

In=50A, IP30/20 vrátane výrobných certifikátov (vyrobený v 

zmysle dokumentácie)   ks 1,000

32 2102010012 Svietidlo interierové nástenné, IP20   ks 30,000

33 34805716303

Svietidlo interiérové, LED,  kruhové, prisadené, opálový 

PMMA kryt, AC 230V/50Hz, 35 W, 3000 lm, 3000K, IP20   ks 20,000

34 34805716304

Svietidlo interiérové, LED,  kruhové, prisadené, opálový 

PMMA kryt, AC 230V/50Hz, 27 W, 2400 lm, 3000K, IP20   ks 10,000

35 210290365

Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná 

príchytka   ks 80,000

36 790402 Sťahovací pásik s hmoždinkou STRADER UKT1   KS 80,000

37 2102904951 Dozbrojenie rozvádzača, vrátane istiaceho prvku do 63 A   ks 1,000

38 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 198,000

39 34103500850 CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 174,000

40 34103500851 CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 24,000

41 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 239,000

42 34103500860 CYKY -J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 239,000

43 210800152 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5   m 31,000

44 34103500911 CYKY -O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 31,000

45 210800156 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10   m 4,000

46 3410350095 CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 4,000

47 210800614 Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 V 10   m 4,000

48 3410350555 H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 4,000

49 220260021P

Krabica KU 68 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov   ks 8,000

50 220260022

Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov   ks 9,000

51 220260024

Krabica KO 97 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov   ks 10,000

52 MV Murárske výpomoci   %

53 PD Presun dodávok   %

54 PM Podružný materiál   %

55 PPV Podiel pridružených výkonov   %

O01 Ostatné   

56 HZS-001 Revízie   ks 1,000

Celkom   
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Stavba:   Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné

Objekt:   SO - 02 Spevnená plocha

Objednávateľ:   Obec Tovarné, 09401 Tovarné, č. 4

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Tovarné 308, kat.úz. Tovarné Dátum:   22. 10. 2017

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

5 Komunikácie   

1 564762111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm   m2 41,509

"P4"   

(3,14*3,0*3,0)/4   7,065

21,55*1,60-(1,30*0,84)+1,60*0,33*2   34,444

Súčet   41,509

2 596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 

so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 41,509

"P4"   

(3,14*3,0*3,0)/4   7,065

21,55*1,60-(1,30*0,84)+1,60*0,33*2   34,444

Súčet   41,509

3 5921951020 Dlažba sivá hr. 6 cm   m2 41,924

41,509 * 1,01   41,924

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

4 917831512

Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu 

dĺžky 60 cm - do radu   m 34,000

5 5921958930 Palisáda 12x16,5x60 cm, farba sivá   ks 226,644

34 * 6,666   226,644

99 Presun hmôt HSV   

6 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 40,725

Celkom   
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