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ZMLUVA O DIELO
č.z.4903.80S0029PVA

(ďalej len zmluva)

uzavretá podl'a § 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 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl.

l. tejto zmluvy.

Čl. l.
Zmluvné strany

1. Objednávatel': Obec Nitrianske Hrnčiarovce
so sídlom: Jelenecká 74, 951 O 1 Nitrianske Hrnčiarovce

zastúpená: Mgr. Anna Vrábelová, starostka obce
IČO: 00611182
DIČ:2021103194
bankové spojenie: PRIMA banka a.s.
číslo účtu IBAN: SK53 5600 0000 0008 0358 7001, SWIFT: KOMASK2X
Krajina: Slovenská republika, kraj: nitriansky
Internetová adresa (URL): WW\\ .nitrianskehrnciarovce.sk
Krajina: Slovenská republika
(ďalej len" objednávatel"')

Zhotoviteľ:
Sídlo: EUROVIA SK, a. s.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l
Oddiel: Sa, vložka Č. 248N
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
Zastúpený: Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava
IčO: 31 651 518
IČ DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5025284663/0900

(ďalej len "zhotovite/"')

Čl.II.
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - postup zadávania
zákazky podľa § 117 a násl. zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorého právoplatným víťazom sa
stal zhotoviteľ.

Čl. III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, pričom sa jedná o
uskutočnenie: ,Rekonštrukcia cesty a vybudovanie chodníka ulica Na strelnici" v rozsahu určenom výkazom
výmer, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 Zmluvy.

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

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí zajeho zhotovenie dohodnutú CtIDu.

3.4 Miesto uskutočnenia prác: Ulica Na Strelnici, Nitrianske Hrnčiarovce

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, oznámi to
dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby
zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela.
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Čl. IV.
Termín uskutočnenia prác

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
4.1.1 začať s plnením predmetu zmluvy do 2 pracovných dní odo dňa prebratia staveniska
4.1.2 ukončiť práce do 60 dní odo dňa_prevzatia staveniska

4.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, predlžuje sa
automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dni, ako trvalo omeškanie objednávateľa

4.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto Časť prevziať aj v
skoršom ponúknutom termíne.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí 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 splnenímjeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 10 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo
zánik takéhoto omeškania.

ČI.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 oceneným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s
presnosťou na dve desatinné miesta. Cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a
jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné
miesta. Položkovitý rozpočet stavby tvorí prílohu Č. I k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku ITl. činí:
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: 83838,98 eur
hodnota DPH 200/0: .•......•..............•.•.........•.......•...•....•........................................... 16767,80 eur
cena celkom vrátane DPH: ...........•...........•.....•...•............•......•.•............................. 100606,78 eur

Slovom: stotisícšesťstošesťcelésedemdesiatosem vrátane DPH

5.3 V cene podľa tohto článku bodu 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.
nevyhnutné k riadnemu a včasné mu zrealizovaniu diela.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba:
a) za vykonané naviac práce, ktorých potreba vznikla počas uskutočnenia prác, ktoré neboli obsiahnuté vo výkaze

výmer ( resp. naviac práce spočívajú v zmene množstiev oproti množstvám z výkazu výmer) a naviac práce
podľa požiadavky objednávateľa. Potreba naviac prác avizovaná zhotoviteľom alebo požiadavka objednávateľa
na naviac práce bude zapísaná do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi potrebu
naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia zmluvnej ceny bez zbytočného odkladu. V prípade vykonávania
naviac prác môže zhotoviteľ pristúpiť iba v tom prípade, ak požiadavka na takéto naviac práce s ich finančným
dopadom bude schválená objednávateľom a následne po podpísaní dohody o ich realizácii štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviac práce bez odsúhlasenia
objednávateľom, objednávateľ ich nebude akceptovať.

b) v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH
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5.5 Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:
a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotovitel' účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpsvedá

cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,

b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotovitel' účtovať cenu, podl'a smemých cien
obvyklých v príslušnom Časovom období, v ktorom boli práce realizované.

5.6 Zhotovitel' sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávatel'om a stavebným dozorom budú z
ceny diela odpočítané na základe jednotkových cien, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 Zmluvná cena podl'a Čl. V ods. 5.2 tejto zmluvy je dohodnutá ako maximálna cena, obsahuje všetky náklady a zisk
zhotovitel'a 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 podl'a zmluvy. Za správnosť kalkulácie
zodpovedá zhotovitel'. Zhotovitel' po dôkladnom zvážení zadania prehlasuje, že je schopný podl'a neho zrealizovať
dielo v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite za cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú zhotovitel' vystaví a
odošle objednávatel'ovi ihneď po splnení podmienok ustanovených v ods. 6.3 tohto Článku zmluvy. Faktúra musí
obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu
objednávatel'a na účet zhotovitel'a.

6.3 Zhotovitel' vystaví faktúru až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis
vykonaných prác a dodávok z ponukového rozpočtu zhotovitel'a potvrdí objednávatel' do 3 pracovných dní odjeho
overitel'ného doručenia. V prípade, ak so súpisom vykonaných prác objednávatel' nesúhlasí, vráti ho v rovnakej
lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený súpis vykonaných
prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami objednávatel'a, objednávatel' odsúhlasí v rovnakej lehote ako
pôvodný súpis. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehl'adne, dodržiavať poradie a označenie položiek v
súlade s prílohou Č. I tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je aj zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. L tejto zmluvy z
ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.5 Faktúru zhotovitel' doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávatel'a, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti podl'a § 74 ods. l zákona NR SR Č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávatel' vykoná pred prevodom finančných prostriedkov
vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi
predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávatel' vráti faktúru zhotovitel'ovi na jej doplnenie.
Vtákom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry
objednávatel'ovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej sumy z účtu
objednávatel'a na účet zhotovitel'a.

Čl. VII.
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

7.1 Objednávatel' si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania
kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela uvedených v projektovej dokumentácii.

7.2 Objednávatel' má právo dielo neprevziať len 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 V prípade, ak objednávatel' neprevezme dielo termíne vopred oznámenom zhotovitel'om ako deň preberacieho •..
konania, po uplynutí dňa určeného ako deň začatia preberacieho konania, ak sa objednávatel' bezdôvodne nedostavil
na preberacie konanie alalebo objednávatel' bez uvedenia dôvodu nepodpísal protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
dielo sa považuje za splnené a odovzdané.
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Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady a záruka

••
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a projektovej dokumentácie a že počas

záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii.

8.2 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Vady vykonaných prác
zrejmé už pri preberaní musí objednávatel' vytknúť už v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol).
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.

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

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

8.5 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. Oznámenie vád musí byť písomné a uplatnené bez zbytočného odkladu.
Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta., kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy do 3 dní od prevzatia písomného uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa. V prípade, ak nie je technicky možné odstrániť vady do 3 dní, zmluvné strany
sa dohodnú na dlhšej lehote na odstránenie týchto vád.

Čl.lX.
Podmienky uskutočnenia prác

9.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady ana vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje,
že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel' je povinný na vyzvanie kedykol'vek informovať objednávatel'a o priebehu vykonávaných prác a riadiť
sajeho pokynmi. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzvať objednávatel'a na jej
prevzatie. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v preberacom konaní sa spíše zápisnica.

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

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

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

....
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ČI.X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

10.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u
zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania so začatím prác.

10.3 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za
každý deň omeškania.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za
každý deň omeškania.

10.5 Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na prípadnú náhradu škody ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Čl. Xl.
Odstúpenie od zmluvy

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto
Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

31.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy z
dôvodov, ktoré sú najeho strane, viac ako 5 dní odo dňa odovzdania staveniska.

11.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

11.3.1 Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, najeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené
exekučné konanie,

11.3.2 Vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú
opakovane nárokované fakturovaním,

11.3.3 Zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom,
objednávateľom, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v
realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k
poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich
nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto
zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí
dohodnuté poistné,

11.3.4 Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
11.3.5 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia
11.3.6 Bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa.
11.3.7 Nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto

zmluve súvisiacich s Činnosťou zhotoviteľa,
11.3.8 Boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s

podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa

11.4 V prípade, ak príde k odstúpeniu od tejto zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi stavby
preukázateľné vynaložené náklady a pomernú Časť z ceny diela úmernú miere, do akej je dielo rozpracované ku
dňu zániku tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä ak:

- bude objednávateľ meškať splnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy voči
zhotoviteľovi o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11.5

11.6 •..



Centrálna obstarávacia agentúra
Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra IČO: 36 847

488. IL DPH SK 2022 470 923
W.•Cf"fI,Cen lčlna Si<,nr©cen/ain .S~

čt.xn,
Spoločné a záverečné ustanovenia ••

12.1 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. -

12.2 Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri a zhotoviteľ dve
vyhotovenia.

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

12.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy o dielo a účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. l
zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa doplňa Občiansky zákonník až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa. ,

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha Č. 1 - nacenený výkaz výmer
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha Č. 2 - Harmonogram prác vyjadrený v dňoch

12.6 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 súd.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nieje obmedzená, ďalej 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.

N·· k H č' dň ;;;7f-.8, 20-78itrians te rn Jarovce na. . V Košiciach dňa: .:?<é..:.€. ..:?:/:?.'~

Objednávatel': Obec Nitrianske Hrnčiarovce Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

;'

j
t.



Kód:

Stavba:

JKSO:
Miesto:

ZADANIE SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky,
zastávky, verej. Zeleň)

Objednávateľ: Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Zhotoviteľ: EUROVIASK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

KS:
Dátum:

IČO: ••
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

83838,98
0,00

83838,98

20,00%
20,00%

z
z

0,00
16767,80

0,00
83838,98

Icena s DPH v EUR

Projektant

IDátum a podpis: Pečiatka

IObjednávate!'

Dátum a podpis:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Pečiatka

EUROVIASK, a.s.

Spracovate!'

IDátum a podpis:

IZhotovite!'

100606,781

I

Dátum a podpis:
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Kód:

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód

ZADANIE REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
o
Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky,
zastávky, verej. Zeleň)

Obec Nitrianske Hmčiarovce

EUROVIASK, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

83 838,98 100606,781) Náklady z rozpočtov

5001

5004

50-01 Rekonštrukcia komunikácie ulica Na
Strelnici

59865,37 71 838,44

50-04 Vybudovanie chodníka ulica Na Strelnici 23973,61 28768,33

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

83 838,98Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100606,78
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ZADANIE KRycí LIST

Objekt:

Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)Stavba:

5001 - 50-01 Rekonštrukcia komunikácie ulica Na Strelnici

Náklady z rozpočtu 59865,37
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 59865,37

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00
znížená 20,00% z 59865,37 11973,07

Icena 5 DPH V EUR 71 838,441

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

IObjednávatel'

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

IDátum a podpis: Pečiatka

KS:
Dátum: ••
IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

ISpracovate l'

I Dátum a podpis: Pečiatka

IZhotovitel'

EUROVIA SK, a.s.

•..

J IDátum a podpis: Pečiatka
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ZADANIE REKAPITULÁCIA

Stavba: Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)

Objekt: so01 - 50-01 Rekonštrukcia komunikácie ulica Na Strelnici

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Nitrianske Hmčiarovce
EUROVIA SK, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 4

Cena celkom [EUR]

59 865,37

11 342,85

31 965,40

1 471,63

15027,31

58,18

0,00

59 865,37

•..



ZADANIE

Stavba: Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)

Objekt: so01 - 50-01 Rekonštrukcia komunikácie ulica Na Strelnici

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
EUROVJASK, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Kód Popis

Náklady z rozpočtu 59 865,37

1 - Zemné práce 11 342,85
1 K 113205111

Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových
m 410,632 12,20 5009,71

1

ležatých, -0,23000t

32 K 113205111
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových

0,000 12,20 0,00
1ležatých, -0,23000t

m

2 K 113308441
Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez

m2 1 368,000 2,46 3365,281
zhutnenia, bez asfaltového spojiva

3 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine

m3 56,923 15,26 868,6413, do 100 m3

33 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine

m3 0,000 15,26 0,001

3, do 100 m3

4 K 122201109
Odkopávkya prekopávky nezapažené. Príplatok

m3 56,923 0,61 34,72
k cenám za lepivosť horniny

34 K 122201109
Odkopávkya prekopávky nezapažené. Príplatok

m3 0,000 0,61 0,00
k cenám za lepivosť horniny

5 K 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500

m3 56,923 6,74 383,66
m

35 K 162301101
Vodorovné premiestnenie výkop ku tr. 1-4 do 500

m3 0,000 6,74 0,00
m

6 K 181101102
1 ;uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so

m2 1 449,000
1

1,16
1

1 680,84
1zhutnením

5 - Komunikácie 31 965,40
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s I

12,801

7 K 564251111 rozprestretím, vlhčením a zhutnením po m2 205,489 2630,26
1zhutnení hr.150 mm

36 K 564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a

m2 0,000 6,13 0001

zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
,

Podklad z kameniva obale neho asfaltom s
1

8 K 565141021 rozprestrením a zhutnením tr.Ií., po zhutnení m2 1 368,000 10,74 14692,32
hr.60 mm
Beton asfaltovy po zhutnem JUr. jemnozrnny

9 K 5n141212 AC 8 (ABJ) alebo stredozrnný AC 11 (ABS) m2 1 368,000 10,21 13 967,28
hr.50mm

10 K 581114113
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre

m2 81,000 8,34 675,54
peších hr.100 mm

8 - Rúrové vedenie 1 471,63
11 K 899232111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do I
ks 5,000 65,891 329,45

200 mm znížením mreže

1
12 K 899332111

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do i
ks 13,000 87,86 1142,18

200 mm znížením poklopu
,.

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15027,31
1 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej

I
13 K 914001111 značky na stťpik, stťp,konzolu alebo objekt ks 5,000 51,36 256,80

14 M 404143221 Stlpik dopravnej značky priemer 60mm ks 5,000 19,80 99,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 M 404143222 Upínacia objímka priemer 60mm ks 10,000 2,40 24,00

16 M 404143223 Krytka na stlpik 60mm ks 5,000 1,20 6,00

17 M 4044725014
Dopravná značka- Priechod pre chodcov, Al 1

ks 2,000 33,00 66,00
Reflexnosť· Trieda 2, 5001500 mm kod IP6

18 M 4044725010
Dopravná značka- Jednosmerná premávka, Al

ks 1,000 33,00 33,00
1 Reflexnosť - Trieda 2, 5001500 mm kod IP3b

--
19 M 4044723009

Dopravná značka - Prikázaný smer jazdy, Al 1
ks 1,000 43,56 43,56Refiexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod C2

I
Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých I

20 M 4044721004 vozidiel, Al 1 Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm ks 1,000 43,56 43,56
kod 82
Vodorovne znacenie krytu striekané farbou

21 K 915721111 stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, m2 9,000 7,92 71,28
1prechodov a pod.

Pnplatok za reflexnu upravu balotinovu
22 K 915729111 stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, m2 9,000 0,60 5,40

prechodov a pod.

23 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané

m2 9,000 1,46 13,14
farbou alebo vykonávané z náterových hmôt

Osadenie chodník, obrubníka betonoveho I

24 K 917762111 ležatého, s bočnou oporou z betónu prostého tr. m 660,840 12,29 8121,72
C 10/12, 5 do lôžka

25 M 5921745300 Obrubník betónový A80 2-15 ks 665,430 4,56 3034,36
Osadenie chodník. obrubníka betonového

37 K 917762111 ležatého, s bočnou oporou z betónu prostého tr. m 0,000 12,29 0,00
C 10/12,5 do lôžka

38 M 5921745300 Obrubník betónový A80 2-15 ks 0,000 4,56 0,00
Odstranenie blata, prachu alebo hlineneho

26 K 938909111 nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu m2 1 368,000 0,43 588,24
štrkového

27 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým

t 130,830 1,62 211,94
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

I

39 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým

t 113,120 1,78 201,35
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

28 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km

t 1 219,750 0,67 817,23
nad 1 km

40 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km

t 0,000 0,67 0,00
nad 1 km

29 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre

t 130,830 3,43 448,75
vodorovnú dopravu sutiny

41 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre

t 0,000 3,43 0,00
vodorovnú dopravu sutiny

30 K 979087214 Poplatok za skládku sute t 130,830 7,20 941,98

42 K 979087214 Poplatok za skládku sute t 0,000 7,20 0,00

99 - Presun hmôt HSV 58,18

31 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko

t 484,792 0,12 58,18
s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžky objektu
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena 5 DPH

I Projektant

Dátum a podpis:

IObjednávatel'

ZADANIE KRycí LIST

Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)

5004 - 50-04 Vybudovanie chodníka ulica Na Strelnici

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

EUROVIASK, a.s.

20,00%
20,00%

z
z

v EUR

Pečiatka

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

IDátum a podpis: Pečiatka

KS:
Dátum: '

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

23973,61
0,00

23973,61

0,00
23973,61

0,00
4794,72

28 768,33

ISpracovatel'

Dátum a podpis:

,Zhotovitel'

Pečiatka

EUROVIA SK, a.s.

~.

IDátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)

Objekt: so04 - SO-04 Vybudovanie chodníka ulica Na Strelnici

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
EUROVIASK, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód· Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemné práce

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

~~~~~--------------------------------------
Strana 2 z 3

Cena celkom [EUR]

23 973,61

2523,02

13815,15

1 044,99

6553,68

36,77

0,00

23 973,61

•..



ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obce Nitrianske Hrnčiarovce (komunikácie, chodníky, zastávky, verej. Zeleň)

Objekt: 5004 - 50-04 Vybudovanie chodníka ulica Na Strelnici

Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
EUROVIASK, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]Kód Popis

Náklady z rozpočtu 23 973,61

1 - Zemné práce 2523,02
1 K 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine
m3 93,000 7,45 692,85

3, do 100 m3

2 K 122201109
Odkopávkya prekopávky nezapažené. Príplatok

m3 93,000 0,61 56,73
k cenám za lepivosť horniny

3 K 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500

m3 52,800 6,74 355,87
m
Uloženie sypaniny do nasypov s rozprestretirn

4 K 171201101 sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním m3 40,920 11,16 456,67
nezhutnených

5 K 180402111
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine

m2 160,000 0,91 145,60
do 1:5

6 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 4,000 6,60 26,40

7 K 181101102
Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so

m2 465,000 1,38 641,70
zhutnením

8 K 182001111
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu

m2 160,000 0,92 147,20
nad 50-1OOmmv rovine alebo na svahu do 1:5

5 - Komunikácie 13815,15
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s

9 K 564251111 rozprestretím, vlhčením a zhutnením po m2 465,000 13,84 6435,60
zhutnení hr. 150 mm

10 K 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších

m2 465,000 8,36 3887,40
nad 20 m2

11 M 5922911901 lámková dlažba UNIVERIAL sivá hrúbky 6 cm m2 465,000 7,51 3492,15

8 - Rúrové vedenie 1 044,99

12 K 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do

ks 17,000 61,47 1 044,99
200mm zvýšením krycieho hrnca

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 553,68

13 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z

564,000 10,22 5764,08
bet, pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou m

14 M 5921745101 Obrubník betónový ABO 5-20 ks 564,000 1,40 789,60

99 - Presun hmôt HSV 36,77
Presun hmôt pre pozemne komunikácie s

15 K 998223011 krytom dláždeným (8222.3, 822 5.3) akejkoľvek t 306,438 0,12 36,77
dlžky objektu
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Harmonogram EUROVIA
V'NC' •••••

\

STAVBA: Rekonštrukcia komunikácie a vybudovanie chodníka ulica Na strelnici,.
50-01 Rekonštrukcia komunikácie Počet dníulica Na strelnici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 SS 56 57 58 59 60

Príoravné práce, DDZ
Vvkooové práce, búracie práce
Násvo z kameniva
Pokládka obrubníkov
Asfaltová vrstva ~ ,Jl'4 h

"'

Terénne úoravv
Trvalé dooravné značenie
50-04 Vybudovanie chodníka ulica Počet dní
Na strelnici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sl 52 53 54 SS 56 57 58 59 60

Príoravné práce, DDZ
Vvkooové práce, búracie práce
Násvo z kameniva ,

Pokládka obrubníkov
Pokládka dlažbv I

Terénne úoravv


