
ZMLUVA O DIELO č. 12/10/2016 
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 3 ods. 3 zákona č 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znent neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto 
zmluvy

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO

Stredná odborná škola agrotechnická, 
Tovarnfcka 1632, Topoľčany
Tovarnfcka 1632, 955 29 Topofčany 
Ing Róbert Čamga, PhD, riaditeľ 
00 398 411

(ďalej len „objednávateľ)

a

Zhotovitef: Obchodné meno: ITEEX, s.r.o.
Sídlo: Stummerova 1672, 955 01 Topoľčany
štatutárny zástupca: Tomáš Poiuch

ICO : 46 554 360
DIČ : 2023472770

Reg. č. z Obeh, registra.: Obchodný register Okresného súdu Nitra 
Odd. Sro, vl, č ■ 31037/N
Tel.: 0917 535 443

(dalej len „zhotovitef")

Čl. II.
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  podľa 
§ 117 Zákona č.343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotovitef.

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich na splnení 
predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj nim zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní 
a spôsobili k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto 
služby objednávateľovi ponúka.

Čl. III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotovitef zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, pričom 
sa jedná o uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby 

„Havarijný stav okien, dveri a fasády na budove -  SOŠ agrotechnická Topoľčany“, 
ktoré sú financované z rozpočtu verejného obstarávateľa, podľa naceneného výkazu výmer 
zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela.
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3.2 Stavebné práce budú vykonané podľa zhotoviteľom naceneného výkazu výmer v súlade 
s položkovým rozpočtom diela, ktorý tvori prílohu č 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ si je vedomý, 
že všetky práce sa budú realizovať počas trvalej prevádzky objednávateľa.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

3 4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady uložiť búranú suť na skládku odpadu, pripadne ju 
recyklovať. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné
k riadnemu užívaniu diela

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

Miesto uskutočnenia prác:. SO$ agrotechnická. Tovarnicka 1632, Topoľčany 955 29

3.7 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne 
odsúhlasené podklady:

• Podrobný položkovitý cenový rozpočet diela výkaz výmer -  príloha č. 1 tejto zmluvy

Čl. IV.
Termin uskutočnenia prác

4 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1 začať s plnenim predmetu zmluvy do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy o dielo, a to prevzatím staveniska od objednávateľa

4.1.2 predložiť podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela 
4 1.3 ukončiť práce do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

4.2 Ak zhotoviteľ uskutočni práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie 
dohodnutú cenu.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje:
4.4 1 odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác
4.4 2 poskytnúť potrebnú súčinnosť
4 4.3 dokončené práce prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu

4.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania 
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočnosti 
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania

Čl. V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR 
č 87/1996 Z z a je doložená zhotoviteľom naceneným výkazom výmer na jednotlivé položky, 
pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí 
prílohu č. 1 k tejto zmluve
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5 2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí:

Cena bez DPH: 26 989,59,- EUR
DPH 20% : 5 397,92,- EUR
Celková cena spolu s DPH 32 387,51,- EUR

slovom: Tridsaťdvatisíctristoosemdesiatsedemeurpädesiatjedencentov

5.3 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je konečná a nemenná

5.4 V cene podľa tohto článku ods 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, 
odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska 
vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov zhotoviteľa, dalej všetky správy, 
skúšky, atesty, certifikáty a pod nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela.

5.5 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 
objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných 
cenách.

5.6 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce 
a dodávky rovnaké pre celú stavbu

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, budú 
z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.8 V pripade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu 
položiek odsúhlasených objednávateľom.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v pripade zmeny 
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 Zmluvná cena podľa ods 5.2 je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk 
zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela (vrátane DPH, cla, poistenia 
a iných poplatkov) a je platná počas celej doby vykonávania diela Dohodnutá cena 
obsahuje predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien stavebných prác a materiálov a to až 
do doby ukončenia diela podľa zmluvy. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ po dôkladnom zvážení zadania, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy prehlasuje, že je 
schopný podľa neho zrealizovať dielo v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú 
v tejto zmluve.

6.2 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa. ktorá bude objednávateľovi 
odovzdaná po splnení predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dni odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto 
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa 
na účet zhotoviteľa.

6.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý 
tvorí povinnú prílohu každej faktúry. Súpis vykonaných prác musi byť zostavený prehľadne, 
dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V pripade 
rozporu v súpise vykonaných prác je objednávateľ oprávnený súpis vrátiť na prepracovanie. V 
takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.

6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl
I tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.
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6 5 Objednávateľ vykoná pre prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti 
deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie.
V takom prípade s preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje 
deň odoslania príslušnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa

6.6 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce 
a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti 
zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je 
zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.

6.7 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie 
zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred 
podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia , alebo práce uložené správnymi orgánmi ako 
dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

ČI. VII.
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 
kvalitatívnych podmienok pri realizácii diela

7.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, 
že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené 
alebo podstatne zhoršené.

7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite 
a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

ČI. VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka

8 1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

8 2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej 
doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti.

8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, pripadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.5 Záručná lehota za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
a prevzatia prác.

8 6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas 
záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady 
a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase

8.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ.
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ČI. IX.
Podmienky uskutočnenia prác

9.1 Zhotoviter je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce 
vymedzené v ods. 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. 
III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať objednávateľa 
o priebehu vykonávaných prác.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutočni v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa výkazu výmer, v požadovaných kvalitatívnych 
podmienkach, pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 
bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (z. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
v znení neskorších zmien a doplnkov), technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa 
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 
štátnej správy Zhotoviteľ sa dalej zaväzuje, že pri vykonávaných prácach sa bude usilovať 
o zníženie prašnosti a hlučnosti pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

9.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 
úžitkovej vody

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa 
a objednávateľa Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovnici na majetku 
objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácii 
súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť 
prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriadovateľskej pôsobnosti. Dôvod, 
rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ 
povinný prerokovať s objednávateľom vopred

9 6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

9.7 Zhotoviteľ sa dalej zaväzuje:

a) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť 
riadne vykonanie predmetu zmluvy

b) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch a informáciách 
získaných od objednávateľa v priebehu realizácie predmetu zmluvy a to aj po skončení 
realizácie predmetu zmluvy

c) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom objednávateľa vykonať kontrolu 
priebehu vykonávaných prác a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti 
s realizáciou predmetu zmluvy

d) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia 
a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa

e) pri realizácii diela použiť dostatok pracovných sll a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ 
nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto 
zmluvy.

9 8 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť zhotoviteľovi a nim povereným zamestnancom potrebnú súčinnosť na riadne 

vykonávanie diela
b) platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti
c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácii 

zhotoviteľovi, ktoré sú pre splnenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné.
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ČI.X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v ods. 3.1 
v dohodnutom termine, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý 
deň omeškania.

10.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác má objednávateľ právo uplatniť si 
u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR za každý deň omeškania so 
začatim prác

10.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu 
z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín okrem ods 10 1, 10.2 a 10 5, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny predmetu zmluvy

10.4 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so 
zaplatením faktúry za každý deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa ods 8.7 zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 165,97,- EUR za každý deň omeškania.

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čl. XI.
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny 
za dielo.

11.2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce realizované podľa tejto zmluvy stavebný denník, 
do ktorého sa musia denne zaznamenávať všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj 
všetky skutočnosti o priebehu realizovaných prác ako aj uvedením mien stavebného dozoru 
a stavbyvedúceho.

Čl. XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:

a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý 
neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác.

b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dni odo dňa 

odovzdania staveniska

12.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Čl. XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy 
uvedené v ustanovení § 261 ods 2 Obchodného zákonníka

13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami za podmienok 
ustanovených v §18 zákona č.343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov
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13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpisani obdržl objednávateľ 
štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia

13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasi s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledovným po zverejnení na intemetovej stránke objednávateľa Zmluvné strany berú na 
vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, 
piati, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
• Príloha č. 1 -  Podrobný položkovitý cenový rozpočet diela výkaz výmer

13.7 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou 
zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu 
príslušný všeobecný súd v SR podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, dalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Topoľčanoch . dňa: 12 10. 2016

Za zhotoviteľa Za objednávateľa

Tomáš Poluch, konateľ ln8- čanl(j«f PhD.
riaditeľ iko ly

PRÍLOHA Č. 1

Podrobný položkovitý cenový rozpočet diela výkaz výmer: „Havarijný stav akien, dveri 
a fasády na budove -  SOŠ agrotechnická Topoľčany „
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby 

Názov objektu

Stredná odborná ikola agrotechnlcká, Továrnička 1632

Havarijný stav okien, vstup.dveri a fasády na budove SOŠ 
•grotechnlcká Topoffiany

JKSO

EČO

Miesto Topoľčany

IČO IČ DPH

Objednávate* Stredná odborná íkoia agrotechmcká. Tovamlcka 1632

Projektant

Zhotoviteľ ITEEX, s.r.o.. Topoľčany 37860721 221608171

Spracoval ITEEX, s r.o.. Topoľčany

Rozpočet číslo Dňa

12 10.2016

Merné a účelové jednotky

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

0 0.00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklad) EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 249,43 6 Práca nadčas 0.00 13 GZS 0,00

2 Montáž 3 681.47 9 Bez pevnej podl 0.00 14 Projektová práce 0,00

3 PSV i Dodávky 21 040,88 10 Kultúrna pamiatks 0.00 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 1 017,81 11 0.00 16 Vplyv prostredia 0 ,0 0

5 "M" | Dodávky 0 ,0 0 17 Iné VRN 0 ,0 0

6 í Montáž 0 .0 0 18 VRN z rozpočtu 0 ,0 0

7 ZRN(r. 1-6) 26 989.59 12 ON (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0 ,0 0

20 HZS 0 ,0 0 21 Kompl. činnosť 0.00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

Dátum a podpis Pečiatka

23 Súčet 7 12. 19-22 26 989.59

24 DPI 20,00 % z 26 989 59 5 397.92
Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 387,51

E Prlpočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis 28Zvyhodnenie + - 0 ,0 0



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Stnidná odborní tkola agrotechnlcká, Tovamlcka 1*3?
Objekt: Havarijný alav okian, vstup dverí a fasády na budova soá agrotachnlck* Topoľčany 

ObiednávateT Streaná txaxxná Skoia agrotechncitá Tovsrrucka 1632
Zhotovíte* ITEEX a re  Topofiany Spracoval ITEEX » .ro . Topottany
M asto Topcl6any Dátum 12102016

KM Pcca OodivU MonuU Cenf calkom HmolnoK oaftom Suľ celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 249,425 3 681,469 4 930,894 4,071 10,118

t Opravy povrchov, podlahy, osadenie 1 249,425 1 597,481 2 848,906 3,862 0,000

9 OsUtnd konttrukcle ■ prftce-búntnle 0.000 2 006,741 2 006.741 0,209 10,118

98 Presun hmôt HSV 0.000 77,247 77,247 0.000 0,000

PSV P rie#  ■ dodávky PSV 21 040.877 1 017,814 22 058,691 4,088 0,000

764 Konttrakcie klampiarske 0,000 786,364 786.364 0,161 0,000

787 Konštrukcie doplnkov* kovové 21 040,877 231.450 21 272.327 3.928 0,000

Calkom 22 290,302 4 699,283 26 989,585 8,159 10,118



ROZPOČET
Stavba: Stredné odborná iko la  agrotechnická, Tovamlcka 1632
Objekt: H a v a r ijn ý  stav okien, vstup.dverí a fasády na budove SOS agrotechnická Topoľčany

Objednávateľ Stredná odborná škola agrotechnická, Tovamlcka 1632
Zhotoviteľ ITEEX. s.r.o., Topoľčany Spracoval ITEEX, s.r.o.. Topoľčany
Miesto Topoľčany Dátum 12.102016

e Kôd položky Popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

Hmotnost
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 4 930,894 4,071 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 846,906 3,862

i 8 12425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého Štukové m2 84.433 12618 1 065 376 3 171

2 620991121
Zakrývanie výplni vonkajild i otvorov s rámami e zárubňami zábradlí, oplechovania, 
ald zhotovené z leienia akýmkoľvek spôsobom m2 130,733 1,264 165,247 0,013

3 648951411 Osadzovanie parapetných dosiek i  do 250 mm m 98,620 5,137 506,611 0.671
4 607755211 Parapetná doska m 98,620 11,252 1 109,672 0,007

í ________ Ostatné konštrukcie a práce-buranie_______________________________________________________2 006,741______ 0,208

5 941955002 Leienie ľahké pracovne pomocné, s vyíkou leiertovej podlahy nad 1.20 do 1,90 m m2 108,704 3.248 353,071 0.209

6 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých e lebo zdvojených plochy do 4 m2. • 
0.054001 m2 48,870 4.480 218.938 0,000

7 966072355
vybúranie kovových rámov oker. dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2. - 
0.061001 m2 116,964 7.940 928.694 0,000

8 968072641 Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladným, -0 02500t m2 13,769 3,598 49 541 0,000

9 979081111 Odvoz sulíny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 10,118 11,786 119.251 0,000

10 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý dal4i 1 km 111,298 0,427 47.524 0.000

11 979062111 Vnútroataventsková doprava sutjrly a vybúraných hmôt do 10 m 10.118 7.303 73.892 0.000

12 979062121 Vnútrostavemsková doprava sutmy a vybúraných hmôt za každých da lílch 5 m 10,118 0,832 8,418 0.000

13 979087212 Nakladanie na dopravné prostrlodky pre vodorovnú dopravu sutiny 4.269 4.947 21.119 0.000

14 979069012 Poplatok za skladovanie - betón tehly, dlaždice (17 01 j ostatné 10.118 18,412 186,293 0.000

99_______ Presun hmôt HSV__________________________________________________________________________ 77,247______ 0,000

15 999261211
Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajilch p lá ifov doterajiích objektov výíky do 25 
m 1 4.071 18,975 77,247 0.000

PSV Práce a dodávky PSV 22 058,691 4,088

764 Konitrukcie klampiarske 786,364 0,161
16 7647120301 Oplechovanie parapetov z poplaší Pzji plechu í  410 mm m 98,620 7.825 771.702 0,161

17 998764202 Presun hmôt pre konStmkcte klampiarske v objektoch vySky nad 6 do 12 m % 7.717 1.900 14,662 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 21 272,327 3,928
18 767631501 Montáž okien plastových m 337,730 6.802 2 297.239 0,216

19 6114117011 Plastové okno 1500x2350 mm otváravosklopné ks 3,000 466,870 1 400,610 0,202

20 0 Plastové okno 1370*2350 mm otváravosklopné ks 8.000 275,322 2 202,576 0.538

21 611412209 Plastové okno 1370/1330 mm otvéravé. otvaravo-sklopné ks 8.000 135,013 1 OB0.104 0,611
22 611412210 Plastové okno 2700/1330 mm otvéravé. otvaravo-sklopné ks 4.000 285.909 1 143.636 0,306
23 611412211 Plastové okno 2700/2350 mm otváravé. otvaravo-sklopné ks 4.000 693.429 2 773.716 0,306

24 611412212 Plastové okno 2300/520 mm ks 22,000 197,059 4 335,298 1,661



25 6111300PC
Plastová liana  ♦ dvaro vstupné dvojkrídlové biele i  pevným nadsvetllkom 4605/2990 
mm. ks 1 000 5 807.696 5 807.696 0.067

26 998767202
Presun hmôi pre kovové stavebné doplnkové konitrukcie v objekíocfi výlky nad 6 do 
12 m % 210,409 1.100 231.450 0,000

Celkom 26 989,585 8,159


