
OBEC HONTIANSKE TRSŤANY

ZMLUVA O DlELO

uzatvorená v zmysle ustanovení 536 a nasl. zákona Č. 513/7991 Zb. Obchodného zákonnfka
v znení neskorších predpisov s odkladacou podmienkou.

Článok I
Zmluvné strany

1.1. Objednávatel‘: Obec HONTIANSKE TRSÝANY
Sídlo: Obecný úrad Hontianske Trstany, Hontianske Trstany Č. 27,

935 86 Hontianske Trsťany
Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Gálus — starosta obce
ičo: 00307556
Tel.: 036/63231 27
E-mail: obec.hontianske.trstanygmail.com
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK6O 5600 0000 0022 6969 9007

1.2. Zhotovitet: PEDANT Levice, s.r.o.
Sídlo: J. Švermu 13, 934 07 Levice
Štatutárny zástupca: Peter Daniš
Bankově spojenie: VUB Levice, BIC:SUBASKBX
IBAN: SK35 0200 0000 0019 4367 4259
Ičo: 36 565 784
iČ DPH: SK2021 923662

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednávater realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky

Lávky premostenia vodného toku pre peších.

V rámci verejného obstarávania bol zhotovitet úspešným uchádzačom a na základe tejto skutoČnosti a predloženej
ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej völi v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvorit‘ tůto
zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia dlela:

Lávky premostenia vodného toku pre peších.

Zhotovitet sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v sútažných podkladoch zabezpečí realizáciu
diela podta „Výkazu výmer oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliternú súČast zmluvy (Prlloha č.1 zmluvy).

2.3. Neoddeliteľnú súČast‘ tejto zmiuvy tvoria tieto prílohy:
a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „prfloha Č. 7‘).

Článok 3
Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveníska
3.1.2. ukonČenie prác do 2 mesiacov po prevzatí a odovzdaní staveniska.
3.7.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončeni preberacieho konania k dielu.

3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekroČiteľné S výnimkou:
3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a mé javy),
3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podta pokynov objednávateľa,
3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spÓsobené konaním

zhotoviteľa.

3.3. Predfžené lehoty plnenia sa určia maXimálne v preukázatetne nevyhnutnej dfžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
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3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na
náhradu škody v zmysle 373 a nasledujúcich Obchodného zákonnlka. V prípade ak je zhotovitet v omeškaní o viac
ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinnostr zhotovitel‘a od tejto zmluvy odstúpit,

3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateta budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a
podia skutočne zdokladovaných nákiadov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako
výsledok zadávania zákazky podľa zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘aiej len zákon o verejnom obstarávanľ‘). Považuje sa za cenu
maXimálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v
Členení:
4.1.1. cena dlela bez DPH 16 095,00 eur
4.1.2. DPH 3219,O0eur
4.1.3. cena dlela spolu s DPH 19 314,00 eur

4.2. Celková cena dlela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmet, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je
neoddeliteľnou súČastou zmluvy ako príloha Č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nacenenie
plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.

4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podta zákona o verejnom obstarávaní, möže döjst
výlučne v prípade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozšírenia alebo zúženía predmetu zmluvy zo strany objednávateta
4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmet“ zo strany zhotoviteľa, ak

sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac‘), ktorých potreba möže vzniknút v priebehu realizácie dlela a
ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie dlela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada
objednávatet, mážu byť realizované výlučne v súlade 50 zákonom o verejnom obstarávaní.

4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšireni predmetu plnenia podia tejto zmluvy bude nasledovný:
4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávatetom oproti ocenenému „Výkazu výmet“, bude zapfsaná v stavebnom

denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj mými osobami.
4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, pripadne mých zo zákona oprávnených osáb so zmenou predmetu

plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovat‘ zmenu výkazu
výmet ako prflohy Č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1. rekapítuláciu ceny, ktorá bude obsahovat‘ cenu z prrlohy Č. 1, štruktúrovanú cenu práce naviac a
celkovú cenu spolu,

4.6.2.2. položkovite ocenený „Výkaz výmet“ prác naviac,
4.6.2.3. položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z

prilohy Č. 7,
4.6.2.4. sprievodnü správu,
4.6.2.5. kópiu zápisov zo stavebného denníka,
4.6.2.6. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmet‘ u prác naviac bude zhotovitet používat ceny nasledovne:
4.6.3.1. pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmet, bude používat ceny z rozpočtu,
4.6.3.2. pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prllohe k

predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
4.6.3.3. v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedójde k dohode o cene prác naviac,

budú tieto práce naviac ocenené pomocou smerných orientačných clen, odporučených
objednávatel‘ovi spoloČnostou CENEKON, spol. s r.o., IČO: 00 684 759, so sídlom Martinengova 3,
811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,

4.6.3.4. práce vykonané v menŠom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmet budú odpoČítavané v cenách
podl‘a výkazu výmet,

4.6.4. zhotovitel‘ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na
odsuhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s ptedchádzajúcim súhlasom



OBEC HONTIANSKE TRStANY

Ríadiaceho orgánu odsúhlasl a podpíše, pnp. vrátí zhotovitetovi neodsúhlasený s odövodnenlm do 20 dní od

obdfžania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia pouta tejto

zmluvy, bude oprávňovat‘ zhotovitel‘a k uplatňovaniu ceny prác naviac, ktoré sú špecifikované v tomto

dodatku k zmiuve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podia zákona o verejnom

obstarávaní,
4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotovitet na samostatných listoch uvádzať práce podľa pčvodného

rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmIuve $ označením čísla dodatku.

ČlánokV
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávatel‘ zaväzuje zaplatíť na základe faktúr, ktoré zhotovitet vystaví a odošle

objednávatetovi po splnenl týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých

bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a

ponukového rozpočtu.
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateta do 3. pracovného dňa od predloženia

súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vrátí ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktúr je 30 dní.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi, najmá So zákonom č. 222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znenl a predloží objednávatetovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane

všetkých pr[loh faktúry, okrem CD! DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v I origináli. Okrem

náležitosti v zmysle všeobecne závázných právnych predpísov, faktúra bude obsahovat minimálne tieto údaje:

— číslo faktúry resp. daňového dokladu
— označenie objednávateta a zhotoviteta (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo

účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve

— IČO a iČ DPH zhotovitel‘a, ičo a DIČ objednávateta
miesto a názov dlela, evidenčné číslo stavby
číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia

— zdaniteľné obdobie
— deň odoslania a deň splatnosti faktúry
— fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch —

všetky sumy budú uvedené s presnost‘ou na dve desatinné miesta.
— pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
— faktúra bude obsahovat nasledovné náležitosti - krycí list faktúty, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác,

rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry

podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podía

bodov 5.1.1.
5.2.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmet, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude

obsahovat názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, rnnožstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.

Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčast‘ou tejto zmluvy pričom

položky ktoré majú byt súčastou faktúry budü mat‘ vyplnené polička týkajúce sa množstva a pri položkách,

ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový üdaj. Súpís vykonaných prác nebude obsahovat

kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.
5.2.2. Dlelo musl byt realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom

výmet, ktorý je prllohou Č. 7 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotovitel‘ oprávnený fakturovat

výluČne skutočne zrealizované práce, ktoté sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom

výmer, ktorý je prllohou tejto zmluvy.
5.2.3. Dčvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnost, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a

nesplňa náležitosti ustanovení či. 5.1 a 5.2. V takomto ptípade nová lehota splatnosti začne plynút odo dňa

doručenia opravenej faktúry objednávatel‘ovi.
5.2.4. V prlpade, že v protokole o odovzdaní a prevzati diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku

bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny dlela. Zvyšok fakturovanef ceny obfednávatet uhradí do 30
dnI po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.

5.2.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2.6. Faktúru za vykonané dlelo, zohľadňujúc bod 5.7.1. tejto zmluvy, predloží zhotovitel‘ ku dňu jeho odovzdania a

prevzatia. Jej prijatie objednávatetom vylučuje dodatočné nároky zhotovitel‘a na úpravu ceny dlela.

5.2.7. Zhotovitet súhlasí $ tým, že v prípade finanČnej neschopnosti Objednávatet je oprávnený uhradit faktúru

subdodávatetom a tieto je povinný zhotoviter odpočítat z celkovej ceny dlela.
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Článok 6
Dodacie podmenky

6.1. Odovzdanie staveniska:
6.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečit zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania

stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než

dohodnutý Čas užfvania uhrádza zhotovitel‘ za celú dobu, v ktotej je v omeškaní,

6.1.2. pri zriadenl, usporiadanl, vybavení a likvidách staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavat všetky príslušné

všeobecne závzné právne predpisy (najmá zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanl a stavebnom

poriadku /stavebný zákon!, zákon Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia prh práci a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, vyhlášku Č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach $ nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej

spÓsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných

zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ bolí v zmluve uplatnené,

6.1.3. zhotovitel‘ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia stavenhska. Náklady na prevádzku, údržbu

a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčastou zmluvnej ceny.

6.2. Realizácia:
6.2.1. zhotovitet svojou činnostou nesmie narušit bezpečnost osöb nachádzajúcich sa na stavenisku ani mých

osób pohybujúcich sa mimo staveniska,
6.2.2. vytyčovanie a mé meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako

súčast dodávky,
6.2.3. zhotovitel‘ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4. zamestnanci objednávateľa mčžu vstupovat na stavenisko len pokiaľ sú povereni funkciou stavebného

dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Činnostou a preukážu sa prlslušným oprávnením,

6.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych siet‘ach

udržiavat poriadok a Čistotu, je povinný odstraňovat odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na

vlastné náklady,
6.2.6. pri odovzdaní plnenia podta tejto zmluvy je zhotovitet povinný usporiadat stroje, výrobné zariadenia, zvyšný

materiál a odpady na stavenisku tak, aby bob možné dodávku riadne prevziat a bezpečne prevádzkovat‘,

6.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podía tejto zmluvy, möže zhotovitet ponechať na

stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými

objednávatel‘ plnenie podIa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotovitet povinný

vypratat stavenisko do 30 dní a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia fďalej PD),

stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8. zhotovitel‘ vykonáva činnosti spojené s plnenlm podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú

zodpovednost a viastné nebezpečenstvo podIa zmluvy, priČom sa zaväzuje dodržiavat všetky príslušné

všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické ptedpisy a všeobecné technické

požiadavky kvality stavieb. Zhotovitel‘ je povinný preukázatetne poučit všetkých zamestnancov pracujúcich

na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
6.2.9. objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podIa zmluvy vykonáva

stavebný dozor. Za tým úČelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonáva]úcej stavebný dozor prístup na

pracoviská, dleme a sklady, kde zhotovitet realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súČasti abebo sa skladuje

materiál potrebný na plnenie podIa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byt osobe vykonávajúcej stavebný

dozor predbožené výkresy, vzorky materbábov a mé podklady súvisiace S plnenim podľa tejto zmluvy, ako aj

výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné

tajomstvo, musí objednávatet zaobchádzat‘ UÓverne,
6.2.10. stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateta nariadit zhotovitetovi akékoľvek zmeny

tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podta svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviter

je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
6.2.10.1. zvýšit alebo znížit‘ rozsah prác uvedených v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat‘ práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
6.2.10.3. zmenit‘ druh abebo kvalitu prác,
6.2.10.4. zmenit výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Časti dlela,
6.2.10.5. zmenit postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dóvodom na odstúpenie Od zmluvy a budú ocenené v súlade So

zmluvou. Pokial‘ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dövodom bob porušenie zmluvy

zhotovitetom abebo osobou, za ktorú je zhotovitet zodpovedný, vykoná zhotovitet nariadené práce na

vlastné náklady,
6.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podta tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia

poUta tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje S

množsWom uvedeným v popise prác,
6.2.12. ak považuje zhotovitel‘ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené abebo neúčelné, musí uplatnit svoje

výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotovitet na opätovné požiadanie stavebného
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dozoru vykonat, pokial‘ níe sú v rozpore s prlsluŠnými technologickými postupmi, alebo neodporujú

právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené

viac náklady, tie potom znáŠa objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatet pristúpi

na primeranú úpravu zmluvy z dóvodu časového sklzu,

6.2.13. objednávateľ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.14. objednávatel‘ ak móže, poskytne zhotoviterovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému použivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prlpojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné

alebo mé práva.
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša

zhotovitel‘, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou častou,

6.2.7 5. materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byt‘ dokladované certifikátmi alebo

vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/7 999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a

posudzovani zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú

mať, resp. nebudú zodpovedat zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotovitet na vlastné náklady

odstránit a nahradit bezchybnými. Z tohto dčvodu vzniknuté Škody znáŠa zhotoviteľ. Objednávateľ móže na

odstránenie vád stanovit termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania terminu

odstránenia vád zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa

riadi touto zmluvou,
6.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a plsomne informovať objednávateľa o vzniku akejkotvek udalosti, ktorá bráni

alebo stažuje realizáciu plnenia podia tejto zmluvy,

6.2.17. zhotovitel‘ je povinný zabezpečit účast svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré

vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a

odchýlok od dokumentácie,
6.2.18. žíadna čast plnenia podta tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného

dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožnit skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá.

Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť dlela bude zakrývat‘. Stavebný

dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotoviteta, je

zhotovitet oprávnený prísluŠnú čast dlela zakryt. V pripade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu

zhotovitei‘a nevykoná, je objednávatet povinný uhradit náklady dodatočného odkrytia, pokial‘ sa takéto

odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkryti zisti, že práce boli vykonané

chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19. stavebný dozor je oprávnený dat pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podta tejto zmluvy

zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3. Stavebný denník:
6.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viest stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli

a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložit oddelene od originálu, aby bole k Uispozícii V prípade straty

alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,

6.3.2. do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutoČnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o

časovom postupe prác a ich kvality, zdövodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej Uokumentácie,

üdaje dčležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi Štátnej

správy. Počas pracovnej doby musí byt‘ denník na stavbe trvale prístupný. Povinnost viest stavebný denník

končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
6.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robit stavbyvedúci, prípadne jeho zástupce a ich predstavený.

Okrem nich sú oprávnení robit záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány

Štátneho stavebného dohľadu, pripadne mé prlslušné orgány Štátnej správy,

6.3.4. denné záznamy se píšu do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak

perforovanými pre dva oddelitetné prepisy, ktoré se čislujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa

zapisujú zásadne v ten deň, ked‘ se práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len

výnimočne sa tak mÓže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch se nesmú vynechat votné miesta,

6.3.5. stavebný dozor je oprávnený dat pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovat‘ technologický postup prác,

6.3.6. pokiat stavebný dozor nariadí nevyhnutné zmeny, ktorých dÓvodom bob porušenie zmluvy zo strany

zhotoviteta alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotovitet nariadené práce na svoje vlastné náklady,

6.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom,

pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
6.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné

stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:
6.4.1. dlelo se považuje za dodané akje urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2. dielo nemožno preberat po ucelených častiach, resp. etapách,
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6.4.3. prevzatím ucelenej častí prechádza vlastnfcke právo a nebezpečenstvo Škody na objednávateta,

6.4.4. prevzatie predmetu Ujela mĎže byt odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,

6.4.5. zhotovitet je povinný najneskör 15 dní vopred oznámit‘ objednávatel‘ovi, kedy bude pinenie podia tejto zmiuvy

aiebo jeho ucelená Časť pripravená na odovzdanie,
6.4.6. zhotovitel‘ je povinný vykonat kompleXné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,

6.4.7. zhotovitet je povinný pri preberacom konaní odovzdat objednávateľovi:

6.4.7.1. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom.

Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú siet, resp.

spösobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy),

6.4.7.2. projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podia

skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlači, vrátane odovzdania

projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,

64.7.3. zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčastou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na

obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v mom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského

jazyka,
6.4.7.4. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých mateňálov,

6.4.7.5. zápisnice o preverení prác a konŠtrukcií v priebehu zakrytých prác,

6.4.7.6. zápisnice o individuálnom a kompleXnom vyskúšani zmontovaných zariadení,

6.4.7.7. doklady o vykonaných funkčných skúškach,
6.4.7.8. východiskové revlzne správy elektrických zariadenl,
6.4.7.9. stavebné denníky.
Absencia niektorého z týchto dokladov je dčvodom pre neukončenie preberacieho konania.

6.4.8. objednávatel‘ je povinný pripravit‘ na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s

dokladmi zhotovitel‘a sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej

forme a v prípade potreby aj na elektronických médíách,
6.4.9. objednávater nie je povinný prevziat‘ dokončenú čast plnenia pouta tejto zmluvy, ak nebola z dövodov na

strane zhotoviteta odovzdaná má čast plnenia podia tejto zmluvy, ktorá podta dojednania mala byť už

dokončená,
6.4.10. zápisnicu o prevzatí plnenia podta tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11. ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho čast‘ prevziať, je povinný uviest dóvody. Po

odstránenl vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k

póvodnej zápisnici,
6.4.12. zmluvné strany sa m6žu dohodnút‘ na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí

plnenia podia tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej

dokumentácii.

6.5. Osobitné technické podmienky:
6.5.1. zhotovitel‘ je povinný zabudovat materiál a výrobky v zmysle zákona Č. 733/2073 Z.z. a zákona Č. 264/1999

Z.z. Prípadné zmeny musia byt‘ vopred odsúhlasené objednávatetom písomnou formou,

6.5.2. nie je prípustné použlvanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpeČnostnými alebo

hygienickými predpismi a normami,
6.5.3. nesmú byt‘ pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revízíou, ktoré svojim technickým

stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
6.5.4. Majetok prechádza do vlastnlctva obce aj Čiastkovým prebratím diela po podpísaní preberacieho protokolu.

Článok 7
Zodpovednost‘za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie poUta tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo

schopnost jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným úČelom.

7.2. Ak objednávatel‘ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy S vadami, Či už zjavnými alebo skrytými, má právo na

dodatoČné bezplatné odstránenie vady.
7.3. Na žiadost objednávateta je zhotovitel‘ povinný bez zbytoČného odkladu vady plnenia poUta tejto zmluvy odstránit, i

keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia o

reklamácii zhotoviteľ.
7.4. Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použitelnost‘ plnenia podta tejto zmluvy a táto je zavinená

zhotovitetom, je zhotovitel‘ povinný uhradíť objednávatetovi Škodu v zmysle 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.5. Zhotoviteľ poskytuje objednávatel‘ovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

7.6. Zhotovitet zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy zhoduje s údajmi v

sprievodných dokladoch.
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Článok 8
Zrnluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu Zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatíť

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (minimálne však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, $ ktorým

je v omeškaní, za každý deň omeŠkania.

8.2. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a V akej výške vznikne druhej

zmluvnej strane v tejto súvislosti Škoda, ktorú možno vymáhat‘ samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv

na nárok objednávateľa na náhradu Škody.

ČIá nok 9
Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

9.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnenf zmluvy, prioritu majú:

9.1.1. sútažné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
9.1.4. technické Špecifikácie prác,
9.1.5. všeobecné technické podmienky.

9.2. Rn rČznosti názorov na vlastnosti hmöt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné závšzné skúšobné postupy

a o prípustnosti a spoľahlivosti pristrojov, ktoré sa použili pri skúškach, pripadne metód, mÓže si každá strana dat

vykonat materiálno-technické preskúŠanie štátnym alebo Štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky

materiálov. Výsledky týchto skúŠok sú záväzné. Náklady na skúŠky máša strana, ktorej názor sa ukázal ako

nesprávny.

9.3. Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne nešit vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude

možné nešit dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

9.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitel‘a zastavit práce.

9.5. Zmluvný vzťah sa bude nadit‘ právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovat prísluŠný súd SR.

Článok 10
Ostatné práva a povinnosti

10.1.Zhotovitel‘ v plnej miere zodpovedá za to, že nedčjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia
zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivost o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto
zmluvy.

10.2.Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateta previest závšzky Zo zmluvy alebo postúpit
pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

10.3.Obidve zmluvné strany sa zavzujú zachovat mlčanlivosť o akýchkol‘vek poskytnutých údajoch a informáciách,
okrem informácií, ktoré je potrebné zverejnit‘ poura zákona.

1O.4.Zhotoviteľ umožni Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby
prostrednlctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prlpade potreby na
základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a vŠetkých
ostatných dokumentov vzt‘ahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

1O.5.Zhotoviteľ sa zavazuje pri plnenl zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne závzné právne predpisy Slovenskej
republiky.

1O.6.Zhotoviteľ bene na vedomie a súhlasl s oprávnenlm objednávatel‘a a oprávnených orgánov v zmysle právnych
predpisov Slovenskej republiky a prísluŠného poskytovateľa pomoci vykonávat kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa,
umožnit vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávatei‘a a ostatným orgánom kontroly a auditu
(najm riadiaci orgán, sprostnedkovatetský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu),
poskytnút vyžiadanú dokumentáciu od zhotovitel‘a, zabezpečíť prítomnost‘ oprávnených osöb zo strany zhotovíteľa,
prijatie nápravných opatrenl a definovanie termlnov na odstránenie zistených nedostatkov.
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1O.7.Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečit‘ stavebné práce aj prostredníctvom subdodávatel‘ov. Za zabezpečenie
stavebných prác prostredníctvom subdodávatetov má zhotoviteľ zodpovednost, akoby práce vykonával sám.
Zhotoviteľ je povinný do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na
realizáciu diela, písomne oznámit objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých
bude uskutočňovat stavebné práce.

Článok 11
Ukončen je zmluvy

11.1.Zmluvuje možné ukončíť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy,

1t2.Od zmluvy možno odstúpit v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
Zhotovitelovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

11.3.Odstúpenie od zmluvy musí byt‘ druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

IIA.Objednávateľ móže odstúpit od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotovíteta aj v prlpade, že zhotovitel‘
mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak máme uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie.

71.5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslat kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie nároky súvisíace
s odstúpením od zmluvy najneskór 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotovitel‘om.

11.6.Zhotoviteľ móže odstúpit‘ od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplnf svoje zmluvné povinnosti a tým zhotovitelovi
znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvat objednávatela a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie
závázkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy
odstúpi.

11.7. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podIa zmluvných clen v preukázatelnom
rozsahu.

Článok 12
Uplatneníe sociálneho aspektu

12.i.V prípade ak dodávateľ bude potrebovať navýšit svoje kapacity pre realizácíu danej zákazky, je podmienkou aby v
takomto prípade zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
zákazky.

Článok 13
Odkladacia podmienka plnenia predmetu zmluvy

13.1 Plnenie podra tejto Zmluvy s Dodávateľom nastane až po kumulatívnom splnení týchto odkladacích podmienok, ktoré
spočívajú v tom že:
a) döjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným
poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná PČdohospodárska platobná agentúra 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 fínanČný príspevok a
b) döjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovatel‘om nenávratného finanČného príspevku.

13.2 V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovatel‘om nenávratného flnanČného príspevku, Objednávatet si vyhradzuje právo využit inštitút odkladacej
podmíenky a následne zmluva zaniká a pozerá sa na ňu akoby nebola od počiatku uzatvorená.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

14.1.Pokial‘ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo mé, vzájomné vzt‘ahy zmluvných strán sa nadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
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14.2.Zmeny a dopinky tejto zmiuvy je možné robit len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami

oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradía.

14.3.K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrit písomne v iehote do 20 dní od doručenia

návrhu dodatku druhej strane,

14.4. Táto zmluva je vypracovaná v Štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotovitel‘.

14.5.Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnost jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom a nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 47a

Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Hontianskych Trst‘anoch dňa 2S fo. 7oi
PEDANT Levice, s.r.o.

J. Švermu 13
93401 LEVI E
iČO: 36 565 84 ‘

Peter Daniš
Štatutárny zástupce

JUDr.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Lávky premostenia vod.toku pre peŠich JKSO

EčO

Miesto Hontianske Trstany

IČO IČDPH

Objednávateľ Obec Hontianske Trsťany

Projektant

Zhotoviteľ PEDANT Levice, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

15. 10. 2019 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / I mj. Počet Náklady/ 1 mj. Počet Náklady / 1 mj.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B DopInkové náklady C Vedl‘ajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 080,74 8 Práce nadčas 13 GZS 0,00

2 Montáž 4 406,56 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 81 7,16 10 Kultúrna pamiatk 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 2 790,53 11 16 Vplyv prostredia 0,00

5 M‘ Dodávky 0,00 17 :InéVRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 16 094,99 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost‘ 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D :Celko náklady

23 Súčet7, 12, 19-22 16 095,00

. . 24 DPH 20,00 % z 16 095,00 321900
Pečtka

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 314,00

E Prípočty a odpočty
Dátuma;odpis Pečiatka Ĺ
Zhotovitel‘ . . ‚26 :Dodavkyobjednavatela 0,00

27 K[zavá doložka 0,00

. . 28 Zvýhodnenie O 00Dátum a podpis Pečiatka ‘

Sproně těrr,r, CENKROS 4, toL 04If707 1011
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Stavba: Lávky premostenia vod.toku pre peších
Objekt: Lávka č.l - futbalové íhrisko

Objednávateľ: Obec Hontianske Trst‘any

Zhotovitel: PEDANT Levicve, s.ro.

Miesto: Hontianske Trstany

ROZPOČET

Spracoval:

Dátum: 15. 10. 2019

. ‚ Množstvo Cena Hmotnost
Č. Kod polozky Popis MJ

celkom jednotková
Cena celkom

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4 394,199 1,315

4 Vodorovné konštrukcie 244,714 0,014
Zhotovenie podlahy z plechu bez podpornej konštr. na

• 1 421941111 mostniciach, chodníkoch alebo reviznych lávkach m2 6,325 38690 244,714 0,014

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 128,363 1,301
Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.

‚ 2 911333112 stfpikov 2 m zvod. zábradlie ocetové jednoduché m 10,120 49,696 502,924 0,583

• 3 553550001700 Zábradlový systém vrátane povrchovej úpravy m 10,120 358,245 3 625,439 0, 719

99 Presun hmöt HSV 21 ‚122 0,000
Presun hmbt pre mosty murované,

4 998212111 monolitické,betónové,kovové,výŠky mosta do 20 m t 1,722 12,266 21,122 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 620,798 0,012

783 Nátery — 620,798 0,012
Odstránenie starých náterov z ocetových konŠtrukcií
stredných ľahkých“C“ alebo veľmi ľahkých “CC“ oceľovou

5 763103812 kefou m2 13,260 2,856 37,871 0,000

Oprava náterov kov,stav.doplnk,kontr. syntetické na

6 783224900 vzduchu schnúce jednonásobné s lX emailovaním - 7Opm m2 27,175 8,342 226,694 0,005

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

7 783225100 schnúce dvojnás. ls emailov. - lO5lJm m2 27,175 11,422 310,393 0,007

783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpútadlami m2 13,260 3,457 45,840 0,001

Celkom 5 014,997 1,327
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ROZPOČET
Stavba: Lávky premostenia vod.toku pre peších
Objekt: Lávka Č.2 - rodinná zástavba

Objednávatel‘: Obec Hontianske Trst‘any

Zhotovitel: PEDANT Levice sto. Spracoval:

Miesto: Hontianske Trst‘any Dátum: 15. 10. 2079

. Množstvo Cena HmotnostČ. Kód položky Popis MJ
celkom jednotková

Cena celkom
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 8 093,103 10,135

I Zemné práce — I 431 ‚197 0,000
I 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 2,933 52,994 155,431 0,000

Búranie konštrukcil zo betónu železového alebo predpátého
2 130901123 vo vykopávkach m3 2,346 537,370 1 260,529 0,000

3 771101111 Uloženiesypaninynasvah m3 2,899 4,765 13,814 0,000

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 S

4 175101202 prehodením sypaniny m3 0,034 41,849 1,423 0,000

2 Zakladanie — 841 ‚726 8,676
VankúŠe zhutnené pod základy z kameniva hrubého

5 271521111 drveného,frakciel6-32mm m3 0,510 71,257 36,341 1,054

Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcil Z betónu
6 274321117 železovéhotr. C 25/30 m3 3,060 161,521 494,254 7,613

7 274351215 Debnenie stíen základových pásov, zhotovenie-dielce m2 14,820 17,305 256,460 0,010

8 274357216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 14,820 3,689 54,671 0,000

4 Vodorovné konštrukcie — 775,128 0,042
T Zhotovenie podlahy z plechu bez podpornej konŠtr. na

j421941111 mostniciach, chodníkoch alebo revíznych lávkach m2 16,020 35,225 564,305 0,036

J Demontáž plechových podláh s odsunom materiálu mimo

.121421941151 objektu mosta, -0,06010t m2 16,020 13,160 210,823 0,006

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 4 917,535 1,416
Osadenie ochranného zariadenia na mostoch, zábradlie

17 911333112 oceľové jednoduché rn 11,000 45,245 497,695 0,633

12 553550001700 Zábradlový systém vrátane povrchovej úpravy rn 11,000 324,570 3 570,270 0,781

Odstránenie konŠtrukcii na mostoch kamenných alebo
13 966075141 betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t rn 27,666 16,465 455,521 0,002

14 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 4,511 17,147 77,350 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku za každý ďalšl 1
15 979081121 km t 221,039 0,553 122,235 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót do 10
16 979082111 m t 5,971 12,980 77,504 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, lehly, dlaždice (17 01 )‘

17 979089012 ostatné t 3,050 19,092 58,231 0,000
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.)

18 979089312 (1704), ostatně t 1,461 23,864 34,865 0,000

19 979089713 Prenájom kontajneru 7 m3 ks 1,000 23,864 23,864 0,000

99 Presun hmót HSV 127,517 0,000
Presun hmöt pre mosty murované,

20 998212111 monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 11,416 11,170 127,517 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 986,893 0,455
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Kód položky Popis MJ[
im jednotková

Cena celkom
Hmnost

767 Konštrukcie dopinkové kovové — I 907,493 0,430

21 767995340 Výroba ocetovej konštrukcie lávky kg 429,560 3,341 1 435,160 0,000

22 134840000400 Oceľová konštrukcia lávky t 0,430 I 058,878 455,3 18 0,430

Presun hmčt pre kovové stavebné dopinkové konštrukcie V

23 998767201 objektoch výšky do 6 m % 18,905 0,900 17,015 0,000

783 Nátery — I 079,400 0,025
Oprava náterov kovstav.dopink.konštr. syntetické na f

24 783224900 vzduchu schnúce jednonásobné s Ix emaiiovaním - 70im m2 59,990 7,594 455,564f 0,010

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

25 783225100 schnúce dvojnás. ls emaiiov. - lO5pm m2 59,990 10,399 623,836j 0,014

Ceikom ji 079,996 10,589

PEDANT Levice, s.r.o.
J. Svermu 73

934 01 LEVICE
(CO: 36 565 784
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