ZMLTryA O DIELO
(d alej len mluva)

pťedpisova $ 3 ods' 3
uza!Ťetápodl,a $ 53ó a nasl' zákona č' 51311991zb' obchodnéhoákonníka v zneníneskoťších
úkona ě. 25/2006z' z. o yerejnomobsta'ťávani
a o anene a doplneníniel(oých zákonov v aneníneskoršíchpr€dpisov,
medzi n unými stsanamiuv€denými v čl' l tejto znlu\'y.
ČL. I
zÚ|ulÍé slÍany
objednávate|':
AdÍesaorganiácie:
Štatutímyástupca:
IČo:
DlČ:
Telefón:
Mobil:
E.mai]:
(ďalej l€ n ''obj€ d návat€ l ,..)

ob€ c Č€ r v€ n ý Hřádok
oÚ červenýřJrádok l93' 95l 82 poštaMatévozokaDy
Ing' BohrunífŠabík,
starosta
00656l.27
20210590
031 6342120
0905501458
starosta@cerv€nykadok' sk

Zhotovitel':
Zashipený:
spo]'zapisaná:
IČo:
D|Č:
IČDPH:
Ban}ovéspojenie:
Čís]o
účtu:
Telefón:
Fax
web:
E-mail:
(ďalejlen''áotoviter")

ToMLUx' s.í.o.
Ing' zuzana Kapacsková' konatelka spoločDosti
v ob€ h ' reg':okrcsnýsúdNitraj oddielsIo,vložkač.1252óN
36541M3
2020|44186
sK2020144786
slov€nská sporitel'ňaa.s', M' R. Štefánika2, NovéZárnky
0240991165/0900
035/64110 63, 0903236 601
035/64110 63
n,Ýv.tomlux'sk
tomluxaaromlux.sk zkapacskova@tomlux.sk

ČL. Il
Preanbula
objednávateťna obstaraniepredmetutejto zmlu.tf použilpostupzadávaDiapodtimitn€j záeazl] podlh $ 100Zíkonač'
25/2006Z. z. o vereinomobstarávanía o zmenea dopln€ní niekoÚch zíkonov v neDí n€skorších predpisov' ktorého
viťazom sa stal áotovit€l,'
ČL. III
Pr€dm€t zmluvy
3.l

Pr€dmetom t€jto zmluvy je áváŽok áotovitela uskutočniťpre objednávat€l'a pnícea dodávky pri rekonštrukcii
veŤejnéhoosvetlenia vobci Červený Hnádok, podl'a svetelno.technickej štrldie ,'Rekonštrukcia veřejného
osvetleniav obci cervenýHnidok..

3.2

objednávater sa zav.iz1ljePráce pÍeýzial a zaplatiťzhotoviterovi za ich uskutoč.nenie
anluvnú cenu podťačl.V
tejto mluvy.

J.J

\azov predmeru
m luvyJe ..R€ k onšt rukcia v€ r ei néboosv€ t l€ n iá r obci čeřvený H rádok..

3.4

pÍedpisy'tecbdckénormy, dojednania
Pri rcaliácii Predm€tu tejto Zn]uvy áotovitel'bude dodÉjavaťvšeobecné
tejto znluly a bude sa ňadiť\ýchodiskovými podkladmi objednávatel4 }yjadreniami veřejnopráWych orgánov a
organiácií.

4
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ČL' tV
Termin uskutočnenig
Drác
4.1

zhotovitel sa zavtizuj€ :
prebťať
4' l . l
staveniskonajneskóÍdo 3 dnípo zaslaníýzvy od obj€dnávateťa.
4.1.z
ukončiť
stavbudo I mesiacaod nadobudnutia
účinnosti
zmluty. najneskóřvšakdo ] 5' l 2.2ol 5'
Ak áotovitel uskutočníPnáce pÍed dohodnutým terminom' zaviizuje sa objednávatet tuto časťpÍevziaťaj
v skoršomponúknutomtermíne.
p|neniazo stranyáotovite].ajeávis|éod riadnehoa včasného
Dodřžánieterrnínu
spolupósobenia
objednávalel.á
dohodnutého
v tejtoall|uve' Po dobu oÍneškania
objednávatel'a
s poslqtnutímspoluPdsobenia
nie je áotoviter
v omeŠkaní
so splnenim jeho povinností[p]ývajúcich z tejto zmluly. Po dobu' ktoÍu řvá omeškanie
objednávateras poskytnutim spoluPdsobeniasa predlŽi termíndokončenjapníc, pokiar začiatokaj koniec tohlo
omeškaniá
áotovitel oaáÍli objednávatel.ovi
pisomne'a to do 3 díí odo dňa vzniku skutočností
zakladajúcich
va|ik al€bo Zínik takéhotoomeškania.

ČL'v
Cent

5 . 1 cena za zbotoveni€ predmetuanluiT v rozsahupodl,ačl.III l€ j to zmluly je stanovenádobodouznluvných strán

v z-mysleákona NRSR č' |8/1996Z'z' o cenáchv zneníneskoršichpťedpisova rykonávacích.tfhlášok.ako
pevná cena podlb schválenejpÍojektovejdokumentáci€ . cena za lykonanépníceje doloženápoloŽkovitým
rozpočtom
stavby,ktorý tvoríprílohutejto zmlury aje jej neoddeliternou
súčaďou'Prílohouku zmluve bude
řozpoč€t' 1Coý mimo písomnej podoby' ako prí|ohy ku každej zm]uve, musi b}ť predložený ijeden klál
v elelcronickejPodobeproglatrleEXEL s pouŽitlmvzorcov ple všetkymatematické
úkonypodl'a pravidiel
spósobu stanoveniaceny (funkcia RoUND a sUM). Jednotkovéceny kaŽdejpoloŽky rozpočtubudúzaokťuhlené
na 2 desatinnémjestaa cenacelkom zajednotlivéPo]ožkybude qT'očitanáako súčinÍnoŽstva a jednotkovej ceny
zaokiúh|en€j na 2 desatinnémi€sta.

s.2

cena uv€dená v ná}Thuzn]uly musi obsáovať cenu za poŽádovanýpredmetobstanivania' t.j. sumár všetkých
položielqkoý rychádz z ocenenýchpoloŽiek výkazu poloŽiek predloženého
uchádzačom'

5.3 Uchádzačmusív cene pr€dm€fu obstařávaniauviesťpre kaŽdúpožadovanú
poloŽku aj jednotkovúcenu. celková

jednotkov€j ceny a ÍúoŽstvauvedenéhov zoalame poloŽiek' ktoý je súčastbutejto časti
cenaje daná súčinoú
podk]adov.
súfažných
PoloŽIry (častipředmefu obstarávania)uvedenév zoaame po|oŽiek, pre ktoréuchádzač
neuvediejednoikovú
cenu'budúpovažované
za užzáhmuté
v inýchcenách'

5.4 V ceneza zhotov€ n ie pr€ d metu zmluvy v rozsahu čl.III' tejtoZnluvy súobsiahnuté
aj náftladyza q?racovanie

reviziívyhradených
t€ € h nických zaTiadeni,
odvoz qbúÍan€ j sute'd'aiejnáklady
ryprataniezariadeniastavenjska.
Žazásobovanie
stav€ n iskavodoua elektrickou€ n ergiou lŤátanes iým spojených
nákladov'
cena predmetuzmlu\,y v řozsahu či.III tejto anlu\Y j e uvedenáv € a dobodnutáj e nasledovne:

Názov poIožky

Cen! bcz DPH

DPH 20 0/o

c€ t rs s DPH

ver€ j nóho osvetleniav obci Červený
'.Rekonštrukcia
Hrádok...

96'ó3l'.€

19.326)0e

115.957,20
e

cena s|ovom:j€ d íostop5tnásťtisícdeÝšťstoplt'desiltsedem
euř e dvadsat'centoY.
5'ó
zm |uvnéstranysa dohodli,žezmenacenypredmetuzmlut} j e moŽnáiba ak:
5-6.| Je potÍebné\rykonaťnaúac pÉce' ktoťýchpotÍebavznikla počasuskutočneniapnác' ktoÉ nebo]i obsiahnuté
v schvá|enej projektovej dokum€ntácii a naviac práce Podta poŽiadavky objednávatera' Naviac práce budú
\ryŠpecifikované
v písomnomdodatku k lejto zm]uve a doloženépoloŽkovitim rozpočtomzhotovite|h. Potreba
naviac pác avizovaná zhotoviterom a poŽjadavka objednávaterana naviac pnice bude zapisaná do stavebného
projektantom
denníkaa odsúhlasená'
(stavebným
a ástupcom objednávatel'a
dozorom)'Dodalokk zm]uve.ktoni
by zvyšovalcenu p]ne a al€ b o jeho častjje moŽnéuzatvoriťlen za podmienky,Že rada Úvo urČi'Že po
uzatvorenizŤrlu\Tnastalataká zm€ n a okolnosti.ktoÍámá t?lyv na cenua|ebopodmienkyp]nenia'ktorunebolo
pri v},naloŽení
moŽné
odbomejstarcsllivostipredpokladať
prj uzatváraniŽmlu!] a po tejtozÍnene
okolnostlni€ j e
požádovať
možné
spravod]ivo
pln€ n ie v póvodnejcenealeboza póVodnýchpodmi€ n ok' V pr1pade'
Ž€ áotovitel.

ú

vykoná naviacpťácebez odsuh]asenia
obj€ d návate|a,obj€ d návateťich nebude akceptovať.za naviacpÉcesa
nebudúpovaŽovaťtie Prác€, k1orésúobsiahnutév Projekovej dokumentácii a neboli zhotoviteťompoloŽkovite
5.ó'2 V přIpadeaneny pávnych pÍedpisov'napr. upravujúcich\,ýškusadzby DPH.
ČL. vl
Platobnépodmi€ t rky

6.t

C€ n u za uskutočnené
púceulradl objednávate]'na
ák]ade dvochfaktur'Pďú falfuÍuvo !ýške95 % z cenydie]a
móŽe zhotoviter vystaviťpo ukončeDia odovzdanídiela a dnúúvo ./ýšk€ 5 % po odstránenipripadnýchdrobných
vád a nedorobkov.

6.2

PrvúfakŤúÍu
vo výšk€ 95 % z cenydielamóŽeáotoviteL vystaviťpo ukonč€ n ía odovzdaní
dielaobjednávate]
ovi
bez vád. ktoréby bninili řiadnemu uŽívaniudiela ( súčasťou
odovzdania mus;abť i revizne sprály' ceřtifikíty
a pr€ h lásenia o zhode so zíručnýmilistani)' Lehota sp]atnostifatŤiry je ó0 dni odo dňa jej doruč€ n ia
objednávaErovi' Ak objednávateťpoŽiadao platbu pod|a znlury o posk)tnutíNFP a platba nebudeposlf'tnutá
do lehoty splahosli ceny diela z dóvodu na sřane zhotovit€l'4 prerušujesa splatnosťfakÚry do doby odsftinenia
vád diela a|ebo odovzdanej dot.umentácie']Cýmzholovitel' neodstnínivšetkf pr€kážky, kloÉ bnánia v uvolneni
plalby. V pripade neuvornenia p]atby bez zavinenia áotovitel,a a objednávaterasa slanovuje sadzba uroku z
omeškaniaz dóvodu n€z^ platenia ceDydie|a vo výške0' | % z nezap]atenejsumy z^mesiac omeškania.
Druhúfakniru vo Yýške5 % zo anluvnej ceny móŽ€ áotoviteť t}staviť po odstráneni všetkýchdrobných vád
a nedorobkov qplývajúcich z pr€bemcieho konania' Lehola splahosti faktury je ó0 dni odo dňa jej doručenja
objednávateLovi
'

6.4 PríPadnénaviac práce budúosobimefakturované
a prislušnáfaklúrabude o^ačenázodpov€ d ajúcimčislon

písomného
dodatkuk tejtozrnluveo dielo.osobitnáfakniraza všetky}ykonanénaviacprác€ budewstavenáaž
po odovzdanlvš€ t |cýchpnácapodpísaní
protoko]ua budeuhradenáv lehotesplamosd60 dni odo dňa
PrebeÍacieho
jej doručenia
obj€ d návateťovi.

6.5 zm|uvnés!.any sa zavázujú,Že počasrealiácie stavby neml€nia svoj beaý úč€t' uvedený v čl. I' tEto zrnlury
z korébo sa budúfináňcovaťvýdavky na predrnetzm|uvy'

6.6

Fakliry na úůuadumusia obsahovaťnáleŽitosti faktúry,daňovéhodok]adu' popis lykonaných pÍíc a cenu.
Jednodivé fakúry budú (ak ne\yplýva zplatných prá\,nych pťedpisovinak) obsahovať:ozlačenie povinnej
a oPrávnenejosoby. adřesu' sídlo' čís]oanlury, čis]ofaktury, deň odoslania a deň sp]atnostifakhiry' označenie
peňažnéhoústavua čísloúčtu'na ktoď sa rná platiť fakurovaná 5um4 oaačeni€ predmetu anlu\y, odtlačok
pečiatkya podpis opřávn€nej osoby'

6.7

objednávater vykoná pred pr€vodom finančnýchprostri€dkov vecnú a formálnu konťolu kaŽdej
faktllry' V prlpade' že fakúra nebude obsahovať náležitosti }yžadovanépÍál,nymi pÍedpismi a nál€žitosti
deklarovanév tejto znluve' objednávate].vrái faktúruáotovite]'ovi najej dop]nenie.v takom pÍipadesa pr€ruší
plynutie lehoty splaoos|i a nová lehota splamosti začnep|ynúťdoručenímriadnej fal(tliry objednávatefovi' Pre
účelytejlo zmluvy sa za deň úbradypovažujedeň odoslaniapríslušnejpeňaŽnejsurnyz účfuobj€dnávateta na účet
áotovileIa.

ČL.vu

Možnosťodmietnuťpr€ d m€ t zm|uty
1.1

objednávater si ryhradzuje pÉvo odmiemuť prevziať pÍedmetzmlury zdóvodu nedodÍžaniajej kvality
a štruktúry
deklarovanejv sv€telno-tectnickej šfudiia v príloheč' 1 tejto anluly'
čL. vllI
zodpov€ d nost'zs vedy a áruka

8.1

zhotovit€l' zodpovedá z^ to, Že pťacetykoná podlb podmienok tejto Zřllury a schvá|enej svetelno.teclnickej
šnidie' aŽe počaszíručnejdoby bude mať predmet zÍnlu\ryvšetky v|astnosti vtejto zmluve a vo svetelnotechíickejštúdii
uvedené-

8.2

Zhotovite]'zodPovedá z^ vady' l(oré pÍedmeimá v ča5€ jeho odovzdánia objednávaterovi. vady vykoÍaných
přác aejmé už pri prebeÍanimusíobjednávat€l, $aknúťuŽ v ápisnici o odovzdani a prevzatípŤác.za vady'

4
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ktořé sa pÍejavi]i po odovzdani Pn'c zodpovedá áotoviter iba \'tedy, ak boli spósobenéPorušenírnjeho
povmnostt.
E.l

Zhotovilel n€zodpov€dá za vady' ktoré bo|i sPósobené použtím podkladov prevzatých od objed!ávatera
a áotovileť ani po t'}naloŽenívšetk€j odbomej sta.rostlivostinemohol zistiť ich nevhodnosť'prípadnena ňu
upozomi|obje(lnávat€ raatenna ich použití
trval'

8.4

prácea dodané
Záručnádobaj€ 60 mesiacovna stavebné
svietidláa ]20 mesiacovna mechanické
čas1i
dodávky.
ktoťázačinaplynúť
odo dia odovzdaniaaprevzatiaprác.

8.5

zmluvnéstÍanysa dohodli' Že Počaszáťučnej
doby má objednávat€ Lpnívopožadovať
a zho|ovitel'povinnosť
vadypredmetuzmluvy'
bezplam€ odsrriíniť

8.ó

zhotovit€l' sa zavázuje odshániť Prípadnévady predmetuzmluvy bez zbýočnéhoodkladu, ale najneskór do 3 dni
odo dňa dořučeniapísomnejreklamácieobjednávatera'
Ak zhotovitel'n€ o dstáni vadydiela včas'je povinný
záp|atiťzmluvnúpokutu vo ]/ýške50'. EUR za každýdeň omeškania'

8.',l

Zhotovilet je povinný bezplatne vymeniť aj lie vadnésúčastidiela" kore v časeup|ahenia reklamácie nebudú
prípadn€ 22 kvalitnejŠiea|eboúčinnejšie.
b€he dostupné,alebo sa užnevyrábajúza poťovnaterné

ČL'tx

prác
Podmienkyuskutočncnia
9.1

ZhotoviteF sa zavázuj€ uskutočniťpráce lymedzenév bode 3 vo vlastnom mene a na vlastnúzodpove.lnosť'na
svojená]dadya l]a v]astné
nebezpečenstvo'
zhotovitel'lyhlasuje'žerná oprávnenie\Tkonávaťprácev Íozsa]ru
č]'
lll' t€ j to anluvy'

9.2

postupne,
v]astnickeprávozo zhotoviteLa
na objednávat€ ťprechádza
a
r€ a lizovanImjednotliýchčastí
diela.

9.J

Zholoviter sa zavázn]., Že přáce uskutočnlv rozsahu aza podmienokdojednaíýchvtejto zmluve' podťa
schválenej svete|no.technickejštudie.v poŽ€dovaných kvalitatívnychpodmienkach.ďal€j. Že pri p|ňenípredmetu
tejto an|uvy bude posfupovaťs odbomou stamstlivosťot!bude dodrŽiamťvšeobecneáváa|é právne predpisy.
technickénormy a podmienky tejto zmlu\y. bude sa riadiť '.ýchodiskoyými podk|admi objednávater4 pokyDmi
objednávateta'ápismi a dohodami oprávnených pncovníkov zrnluvných strán a ťoáodnutiami a \Tjadr€niani
dotknuiýcborgánov šátnej spníry.

9.4

objednávateLsa aviizuje odovzdaťzbotovit€ l .ovi protokolám€ staveniskoa kópiu svet€ l no.technickejšh'die
na splneniepredmetuzmluvy v dvoch vyhotoveniach
v termín€ do 5 dníodo dňa písomnejyýzly na
Potrebnú
prác'
začatie
stavebných

9.5

Zhotovitelje povinnýViesťodo dňaodovzdaniastav€ n iskaslavebno.montáŽny
denník.

9.6

zhotoviter sa zavázuje \yzvať objednávatela na kontrolu všetkýchpníc, koÉ ma-júb}'t zákřýé, al€bo sa stanú
nepřIstupnýmiminimálne 3 pracovnédni voPred' Ak sa objednávatelnedostaví a n€vykoná kontrolu ýchto pníc,
áotovitel bude pokmčovaťv ýchto pná€ach. Ak obj€dnávater bude dodatočnepožadovaťodkr}4ietýchto pÍíc'
áotovilet bude povinný toto odkryaie vykonať.Ná'ldady odlcj/tia aáša objednávaleť.ibažesa pri dodatďnej
konřol€ zistí' Že zavinenímáotovit€lh n€bolo právo objednávaterana futo kontrolu ťjadnevykonanéalebo pÉce
nebo|iriadne rykonané.

9.1

zbotovite]' sa zavázuje najmenej l0 dni pr€d ďovzdanim pÍedmetuanluvy písomnetfzvať objednávatel'ana jej
prevzatie.o odovzdaní a Fevzatí predmefuzmluvy sa spišeápisnica o odovzdani a PÍevzaťpredmetuzmluiT.
Pri odovzdaniPÉc áotoviteL odovzdáobjednávatel'ovi
Projekto}udokum€ n táciu skutočnevykonanýchpác.
Podňienkouodovzdaniaa prevzatiapr€ d metu zmluvyje odovzdaniedokladovo úSpešných
vykonaniachvšetkých
závázných skúšok predpisaných osobitnými pÍedpismi a závázÍýmjnormami'platnéatestypoúiých
a zabudovanýchmateriálov' certifikáty výrobkov, áručnélisty pouŽitých\"Íobkov' kópiu stavebno.montáŽneho
dennlka.

9.8

zhotovite]'je povinný strpieťyýkon kontroly /audi|u./súvisiac€ h o s dodávaným tovaÍom. uskutočnenými
stavebnýmiprácami a poskytnutýai službamikedykolvek počasp|amostia účifulostizmluly, a to opmvnenými
im všetkupotrebnúsúčinnosť'
osobamia poskytnúť
opřávnenéosoby na yýkon kontsoly/auditusúna'imá:
a) Posk},tovatera nímpoverenéosoby'
b) UtvaÍnáslednejfinančnejkontroly a nimi poverenéosobyi

h{

c) Najt}ššíkonirolný úradsR, prÍslušnáspráva finančnejkontřoiy' ceřtifikačný oťgána nimi pov€rené osoby'
d) orgán auditu,jeho sPoluFacujúc€ orgány a nimi poveřenéosoby'
e ) splnomocn€ n ízástupcoviaEuÍópskejKomisiea Európskehodvoraaudíroro
pÍávnymipredpismisR a EU.
f) osoby prizvanéoÍgánmjuvedenýmiv pism.a) aŽd) v sú]ade
s príslušnými
9'9

praco\,níkov'
přotipoŽiame
a opatr€ n ia
ZbotoviteLzodpov€ d á za b€ z pečnosť
a ochranuzdraviav]astných
opatťenia
proti škodám' koré by mohli vz knúť na majetku áotovitelh a objednávatel'a.Zhotovjtel' zodpov€dá za
škody'ktoÍé
spósobiajeho pŤacot,rrÍci
na majetkuobjednávate|a'

prevádzlry
prác nesmie svojou činnosťou
9'10 Zbotovilel'počasuskutočňovania
bezdóvodneobmedŽiťpl}Ťlulosť
objednávat€l'a alebo subjektuv Ziaďovat€Lsk€j pósobnosti obj€dnávateťa'
9'1]

pŤác.Zhotovite]'
Zbotovii€ l ' zodpovedáza čistotua poriadokna miesteuskutočnenia
odstÍánina vlasinénák]ady
odpady' ktorésúÚsledkom jeho činnosti'Pri \rykonávaniprác sa bude áotoviteť usilovaťo zníŽenieprašnosti
a hlučnosti.

9'l2

Zhotovitel'budeinformovaťobjednávat€ ť ao priebehuprác na pravidelnýchporadách'koré bud€ áotoviteť
organizovaťpodLapotťeby'a]enajmenejraz za ] mesiac' PťesnýtermínpoÍadydohodnúzm]uné stranyvopred.

ČL.x
pokuty
zmIuvné
10'1 Ák áotoviteť beŽ zavineniaobjednávateťa
nesplnipredmetzm]u\ryuvedenýv bode3'1 v dohodnutomtermine,
zaplatízmluvnúpokutuvo výške].000'.€ za každýdei omeŠkania'
l0-2 obj€ d návateťzaplatíúŤokz omeškania
vo \"ýške0,02 % z dlfu€ j sumy v pripadeomeškaniaso zap]atením
faktury Ža každýdeň omeškania.
10'3 A} áotoviteť n€začne s odstraňovanímvád v časepodl'a bodu 8.6 zaplatízÍl]uvnúpol.utu vo \.ýške100'- €
každýdeň omeškania'
i0'4

za

právona náňraduškody'
zaplatením
zmlu\'nejpokutya uokov z omeškania
ni€ j e dotknuté

čL.xl

odstúpeDieod zmluvy
1l'1

objednávat€ ťmóž€ od znluly odstupiť'
najmáak|
1l'1'1 zhotovit€ | poruší
svojepovinnostiqplýVajúcez tej|ozÍnluvytakým spósobom'klořý neumožňuje
vecnú
a časo\airealizáciu prác'
t l' l '2 áotovit€ l , poťušuje
svojepovinnostj}f,plývajúce
z tejtoznlu\y opakovanealeboúmyselne'

11'2

odstupeniej€ účinné
dňomdoťučenja
oaámenia o odstúpení'
ČL. xll
spoločné
a záveřečné
ustanovenia

12'1 záy.:áZko\,i vzťah zrnluvných stnánvz'iknu!ý na ák]ade tejto Znluvy sa ťiadi ustanoveniamiobchodného
pod va'aňy uvedené
zákoDnfta' keďŽ€ ide o vzt-.ahsubjektov,ktoÚ spadáautomaticky
v ustanovení
$ 261 ods'2
obchodnéhozákonnfta'
12'2 Zmluw je možné
meniťa]ebodopiňaťlen formou pisornných a očislovaných dodatkov, odsuhlasenýchoboma
zmluvnými stranami.
]2'3 Zmluvaje ryhotovenáv piatich€ x empiároch' z korých po podpísaní
obdrŽiobjednávat€ ťštyria áotovite]'jedno
ryhotovenie,
12'4 zhotovitel lyhlasuje' Ž€ suhlasís podmienkamiver€ j ného obstarávaniaurčen}hnj
objednávat€ l ,oma vtejto

il

l2.5

áotovitel 5a zavázuje pÍ€d|oáť objednivatelovi aj elektronickúveruiu (vo formál€ Ms Excel) podrobného
řozpočtu'áko aj pÍ.dk|adaťv e|ekťonickojverzii každúzmenu tohto podrobnéhorozpočtu,ku ktorej dójde počas
realiácie predmetuznlu\y'

12'ó

objednávatel' sa uchádz.a|o dotáciu predloženírn
z oP Konturencieschopnosťa HospodáNky rast'
"PTojeku..
pr€d|ožiť celúdokumentáciuz vo Daschválenie SIEA.
verejný obstarávate]'jepovinný pred uzatvorenirnzmlu\y
Znluva bude podpísanázo stranykupujúcehoažpo schváleni priebehuvo.

12.7 Znfuyaé sEany vyblasuj4 Že sú spósobi|i na pnivne úkony v celom řozsáhu' zmluvnéprejaty sú dostaločne
l'rčitéa aoarmitelné, anlu}!á voťnosťnie je obmedaná. ďa|ej ŽE táto zÍ]|uvatyjadruje ich s|obodnúa vážtu
v6rq nebola podpísanáv tiesni ani zá nápad& íeÚhodných podmienok a svoj súhlass jej obsáhom potvrdzujú
podpismi'
svojimi vlastDoručnými
l2.8

Táto Zmluva podlieha zverejneniuv súlades 55az^kona č'2||D000 Z.z. o slobodnomprlsfupek infoťmáciámv
platnom zi€ní' nadobúdaplatnosťdňom podp{saniaoboma zÍŤIluvnými
stnnami a účinnosť
dňom nasledujúcim
po Podpiseanlu\y o pňdelenl NFP z MH sR ajej zverejnenína webovej sffinke obce'

12.9 v PríPade nezískania finančnýchpřostriedkov zMH s& bude platnosť anluvy úončená bez akýcbkoLvek
Dárokov a kompenzácii v akejkolvek foÍmeni€ktorej zo ar uvných sřáD a nebude sa to považovaťza nepln€nie
predúetuákázky.
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PÍnohač.1 PoloŽkovifý ro4očet pÍedmetuobsta].ávanja
hloha č.2cD/DvD s fuzpočtom

//[

PoLoŽKoVÝ RozPoČET- VÝKAZVÝMER
Hrádok
v obciČervený
osvet|enia
Rekonštrukcia
verejného
NázovpÍojektu:
Popis PÉca máreriá|ov
/

Mj.

sviélid]a
do ýýŠkv
10m. |kvidáoa
DemontáŽ
oou|tného
do 10ň
ýý|o'n|ka
v olacovneis/ške
oemontá'l.ÉDěnného
vedeniavo
ý.dušneho
3 . o€ m onlá2 srarého.ho|ého
5
6

7.

Monlá'.ru|i&ého sv|éhd|edo
10 m vrátaneoÉe o|oŠinv
odbÓmé odskúšánie
a komo|éti2áciá
svi€ | id|a oEd montáŽou'
MontážÝý|oŽnikov
do wškv ]0 n' vláláne Dráe o|oŠinv
MontáŽvŽdušného
vedenia'víálaneoráce mechaninov

Vontážnosneisvo.kvvzduŠného
vedenia
1 o VontáŽzáves! ore nosnúsvo.ku
11 MoniáŽkoievneisýoÍrv
vedenie
Mon|áŽ
oíeochova€ i svoftvna iŽoLované
odskúšanie
ve|jev'PipojenievývoduUzeňnenie.
RVo' ukotveni€v zemi'Žapojenie
1 3 Monlá2
9.

do 16 mň2
v ÍBádzáé v. 'aoopn|aa voÓčovéikoncovky
Ukon..n|e vod|éov

4290

16.o0€
16,00(

o'50€
5o'o0€

7 8 40 0 t
784'00€
2 145'00€
50'00€

98

16'00€
400€
1 80 o €
2'20É
6'00€
900(
10'50€
5'50€

1 568.00(
392.o0€
1764'00€

49
49
1

90
98

4290
110
104
224

250,00€
16

I 5 , MontazodooikowisknnesPP' záo.PÍ|e
16. Rev|z. stožalas EdnÝm svElid|om
17.

98

10. svi€ | idlo

3?
61

LEo 53W' |P66 šo€ c |Íkác'. Dod|ásv leó'šlÚdie

1 9 . sý€ | id|o LED27W. |P66 Šo€ c ikácB podla sv'.leď'šljoe
p.eb€ z dólovú komunikáciu'
sv]elid]L
zabudovanývo
20. RF modu|(rádiďrekvenčný
modu|)
p.ebezdrÓtové
(rjadiacibox)
ov|ádanie.
ÍozhÍanie
LANa GPRS' vrálane
Kon@ntÉtor
21
pop|atk!
|icenčného
Lědnorazového
22. r'Ý|o.n|k
n3 beúnovY
slo'ial0'2 m' zn

Doložku

bez DPH

98

1'20Í

1a.50€
3.3o€
70'00€

409'40€
389'40€
1 2 5 ' 0€ 0
7 800'00€

2A

20.00€

26. ýý|ďn.t na b€ l Ónoýý dvois
na b€tónovÝ stoaar 1 n' zn
ýý|oŽn.k
ozn|kna betÓnovýdvo s

26

30.

15

.|000 €
50'00€
43.00C
55.00(
65.00(
58.00t
65.00t
85.00€

24.

r'úlÓžn|k
ná bélónovýdvoirÚDlvedl. sěba) 0'2 m. zn

ýý|o2n|k
na betónovÝ
sto'al0'5 m' zn
ýú|o2ník
na b€tónovÝ dvois r rvedtaseba)0,5m,zn

oŽn|kna betónovÝóvo|s

na betónovÝ
sloáá. 1'5 m zn
/|o2n|k

ýý|oŽn|k
na betÓnoýýdvo|s ) lvédlesoba) l 5 m' zn
32. ýÚ]ÓžnÍk
n3 belÓnovÝdvois
ýúLožnlk
na belónoÝýsložial2 m zn
34 ýý|o'nlkna belónovÝdvois
ýý|oŽnlkna b€ l ónovÝ dvojs

36. Kábe|si|ovýmedenýCYKY'J 3x1.5
Kebe|si|ovÝ'Žávesr'Ý'samonosnýNFA2X' á16
LJniveuá|nanosná svorká
/ nNná 2x10.35mm2
39. svo.kakotévná
40. záves + koEo|a DenosnÚ svoítuňa belÓíový s|oŽarNN vedeňia

rÉD.hrvacia svÓrta ná Žo|ovanáv.de.|e' stÉdná5210/3'4.35mň2

ického
časovéhos!Ínača
42. tosádz.č RVo' oi|ieovÝ'o|.stow'|P44'vrátane as|ronom
4 3 . Í Óo|kovás|nňa sPP2 na 3l|o'3'324' v.álane oostLek

<ábes|owAYfi J 4'16
čienečÍs|o
4 5 označenie
stoŽaračis|om.Íeí]gxnÝ
DodkLad'
scín
46 leflexnÝoásik'sMebomÝ3M' na b€ l Ón'/oel sto'ar Šlrka

DPH 2O%:

12
291

,r200
110

224
12

98
98

25.oo€

70.oo€

8 00 0 €
1 0 50 0€
8500€
0'50€
1 ' 3 0€
8.35{
2 1 ' 0 0€
6'50€
1 100'00€
69.00€
1 . 3 5€

400(
250€

€
9 430'00

660'00€
936'00€
147.00€
1 2 3 20 0 €

25o00€

r9.20(

1850€
323 40 e

70'00€

1514780(
2 3 7 5 34 0 €

1225000€
7 80000€
560'00€
2 50 0 €
160'0o€

5o'0o€

43'00€
l430.oo€

195.oo€

1 7 4 . o€ 0
9 7 50 0 €
8500€
?000€
9 6 00 0 €
105'00€
85.00(

5 577.00€
9 1 8 . 5(0
77,00(
2 184.00(
1456.00(
1 0 00 0(

69'00€

1620€
392'00€
245'00€

l9126.20€

íí5 957.20€

(s oPH
NÁKLADYNA REKo ŠTRUKo|U
|t|VEsnčNÉ
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