
Návrh zál,ázných zmluvných podmienok

zmluva o dielo
uza\,retá v zmvsle § 536 a nasl. zákona č. 51]/l99l Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

čt, t.
Zmluvné stran.v-

Objcdnávatel':
Názov: Obec Čaka.iovce
Sidlo: ť lLaj,,r ce 58. 95 l -.l j Je]ior ce

IČo: 00307807
DIČ-: 2OZ 106269)
Bankové spoicnie: Prirna banka Slovensko a,s.

IBAN: SK()] 5600 0000 0008 053 I 1009

Zastúpen{,: Milan Greguš. starosta obce

(d'alc.i len ..Objednál,atel").

a

Zhotovitel':
Obchodné n-reno: D|MI max, s.r.o.
Sídlo: Itlavná 30/66. 95l 93 Topol'čianki,
iČo: 36550302
DIČ: 2021696512
IČ I)PH: SK202l696512
Spoločnost' zapisaná v ŽfuOn Okresrrý súd Nitra
odd: Sro. r,ložka č.: l358jnl
Bankové spojenie: SL.SP
IBAN: SK58 0900 0000 0002 3368 3j08
Zastúpený: Miloš Šettík, konatel' spoločnosti

(d'alej len ..Zhotovitel"').
(Objednávatef a Zhotol,itcf ďalej spolu aj ako ..znrlur"né stran1,-).

preambula

Táto zmluvaje výsledkom procesu vcrc,jného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
podl'a § 117 na uskutočnenie stavebnj,ch prác podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zák<lntlr (d'alej len ..zákona o verejnom
obstarávani").

Zmlul,né strany berú na vedomie. že predmet zákazky bude ílnancovaný z 1inančných zdrojor
ncnár"ratnóho finančnóho prísperku (d'alej len ..NFP") i, rámci výzl,y, na čerplnie
nenár,ratných firrančných prostriedkov z Operačného programu IROP a zo zdrojol, r,erejného
obstarár,atel'a.



1.

čt. t.
predmet zmluvv

Na základe tejto znrluv1, sa Zl-rotovitel' zar,ázuje zhotovit' pre Objednávatel'a dielo pre
projekt: Vl,budol,anie a zlepšenie technického vlbavcnia školskej knižnice. učebne IK l' a
pol1technickej učebne tra ZŠ Čaka|or,ce. ako ,,Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ
Čakajovce." (ďalej len..Dielo"). a Ob.jednár,ate1' sa zar ázu.je. že riadne zhotovené Dielo
prevezme a zaplatí Zhotovitel'ovi dohodnutú cenu za Dielo v zmy.sle článku lV. tcjto
zmlur,1, a za splnenia podrnienok r,článku V. tejto zmlu\,\,. to všetko za podmienki,. že
Objednávatel'ovi bude poskltntltý nená\,ratn! tlnančný príspevok na Projekt na základe
znl]uvl, tl posk1,,tnutí ílnančného príspevku.

Die1o bude zhotor,,ené podl'a:
- platných STN. EN a technickych predpisol,.
- podkladol, a požiadaviek Objednávatel'a.
- podl'a cenovej ponukv /rozpočttL/ predloženej Zhotol,itel'om na základe podkladov

Objednávatel'a darrých do sút'aže. ktorá tvori neoddelitel'nú prílohu tejto zrnluvy,.
- poclmienok dohodnutých l tejto znrluve.
- požiadaviek Objednávatela zapísaných v stavebnom denníku.
- výzvy na predloženie ccnovej ponuk1, a d'alších podkladov vo verejnom obstarávani.

).

j. Dielo budc zhotorcné vobiekte školl r ziistaranej časti obcc ť'aka.iovce. okres Nitrl.
Nitriansky, samosprár"nv kraj. Slovenská republika.

4.

l,

Zhotoritel'sa zar,ázuje rrkonat'Dielo na sroje nákladv ana sl,o.je nebezpečenstr.o" ato
riadne a r,čas pri rešpektor aní r šetk!ch zákonor . prár nl ch predpisov a norienl platných na
území SlovenskeI republik1 ,

čl,lt.
Čas a miesto lykonania diela

Zhotovitel'sa zavázuje. že vl.koná Dielo riadne a r,čas v termíne:

,, prc\,zatie staveniska - do 7 dní odo dňa doručcnia písomnej výzv1, objednár,atel'a na
prevzatie stal,eniska Stým. že znilurné Strany Sa zaváz,ujú vl,konat' písonrný zápis
z odovzdania a prevzatia star.,eniska sarrrostatne (osobitne).

/ začalíe prác : dňon, prevzatia star,eniska
,., ukončenie prác a odovzdanie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dielo sa považtrje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí
Diela Obj ednávatel'orn podl'a ustano\eni Č'l, VI. te.lto zmIuv1,. V pripade. že dielo nrá
drobné nedorobk! . ktoré sami o sebe a ani spolu rrebránia.jeho bezpcčnén, u užívaniu. tieto
mtrsia byt' l' celom rozsahu odstráncné zhotol,itel'om do tetmírru stanovenon] v Protokole
o odol,zdaní a prevzatí diela. na.jneskór r,šak do tcrminu celkor.ého ukončenia diela.
výnimočne najneskór do začatia konania o r,l,danic užívacieho pol,olerria (koIaudačného
rozhodnutia) na stavbu dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. j tohto článku je Zhotovitel povinný odstránit' do terminu
určeného v Protokole o odovzdani a prer"zatí Diela a l,tejto znlur,e. inak si Objcdnár,atel'
l,yhradzuje právo neprevziat' Dielo.

1

_],



4. V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1. tohto článku, je 
oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie 
Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou.

5. V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť 
v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne 
informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie 
Diela.

6. V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie 
Diela o viac ako 10 dní. považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany 
s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

7. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného 
konania a poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať 
pre skolaudovanie stavby.

ČI. III.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na základe cenovej ponuky / rozpočtu (Príloha č. 1 k tejto zmluve), ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy nasledovne:

a) Cena celkom bez DPH podľa cenovej ponuky/rozpočtu: 10 158,33 EUR
b) DPH 20 %______________________________________2 031.67 EUR_______

c) Celková cena za Dielo spolu s DPH: 12 190,00 EUR

Slovom Celková cena za Dielo spolu s DPH: dvanásťtisíc stodeväťdesiat eur

2. Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

3. V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný 
fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH. 
O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.

4. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné 
skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz 
a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. 
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska 
samotného sú súčasťou ceny za Dielo. Cena za Dielo zahŕňa aj náklady na poistenie 
v zmysle článku VI. bod 7. tejto zmluvy.

ČI. IV.
Fakturácia a platobné podmienky



1. Cena za Dielo sa uhradí na základe faktúry vystavenej po odovzdaní a prevzatí diela.

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych 
predpisov, označenie zhotoviteľa. číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania 
faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu 
a číslo účtu. na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH. hodnotu DPH a celkovú 
fakturovanú cenu. označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou 
faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom 
a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach 
/stavebným dozorom za objednávateľa.

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa 
tejto zmluvy cenu diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti 
do 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí 
predchádzať fyzická prehliadka diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela 
zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom.

4. Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 
Objednávateľovi. Faktúra musí byt' potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za 
Zhotoviteľa a stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať 
za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

5. Faktúra musí mať nasledujúce prílohy:
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
- položkový rozpočet.
- krycí list rozpočtu.
- atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy 

a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vy konané.
- ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe 

získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať.

6. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi 
predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy. Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote 
splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od 
doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie 
uvedenými prílohami Objednávateľovi.

7. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

ČI. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak. aby Zhotoviteľ mohol 
začat s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne. 
Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 
kalendárnych dní vopred.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade 
s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN. EN) a s touto zmluvou.



Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa 
riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty 
z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

4. Zhotovíte! znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do terminu prevzatia vykonaného 
Diela zo strany Objednávatel a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany svojich zamestnancov, ako aj dalších osôb. ktoré sa zdržujú oprávnene na 
stavenisku za účelom realizácie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci 
absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými 
pracovnými pomôckami. ' "

6. Zhotoviteľ zodpovedá za to. že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky 
stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj 
dalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7. Zhotovitel sa zaväzuje, že poistí Dielo pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia 
alebo iných škôd. resp. zabezpečí takéto poistenie zo strany subdodávateľa na celú dobu 
výstavby a realizácie Diela (od prevzatia staveniska až po odovzdanie a prevzatie diela 
ako celku) a vtákom rozsahu poistnej sumy. ktorý bude zodpovedať hodnote Diela. 
Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný 
preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dní od podpisu tejto zmluvy
a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a 
účinnosť. ‘

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované
a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi, Že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné 
ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a Že po dokončení bude Dielo, ak 
bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom., všetkv 
takéto ustanovenia spĺňať. ' ‘ ' '

9. Zhotovitel je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov 
alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania 
a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.

10. Všetky zmeny, všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení Zhotoviteľ v zmysle 
jednotkových cien podlá jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 
zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je 
obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa Objednávateľom vopred 
odsúhlasenej kalkulácie cien. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu 
ceny za vykonanie Diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami zápisom v stavebnom 
denníku. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že vynaloží potrebné a touto



zmluvou požadované úsilie zhotoviť Dielo pokiaľ možno bez potreby prác naviac na Diele 
so zreteľom na maximálnu cenu Diela podľa ČI. IV. tejto zmluvy.

11. Zhotovíte!' je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak. aby nedošlo k jeho 
poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.

12. Zhotovitel nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvalitv 
a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu. Rovnako nie je 
oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ 
a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

13. Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne. Stavebný dozor je 
oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne 
vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach. Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi 
Zhotovitel ovi. kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorské 
dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať nepravidelné operatívne 
kontroly. Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa 
dohodnutého časového harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela 
dohodnutých v tejto zmluve.

15. Zhotovitel' sa zaväzuje, že:
a) strpí v ýkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj sa zaväzuje, 
že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť.

b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom 
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR. ako aj 
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami. úplný prístup k svojmu 
účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto 
zmluvou a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s 
plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a to po celú dobu povinnej archivácie 
týchto dokumentov určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

16. Zhotovitel zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto 
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ. za túto škodu zodpovedá zhotovitel' ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. 
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania 
a preberania Diela.

17. Zhotovitel písomne najmenej 10 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela 
v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na 
odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od 
doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela.

18. V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok 
Zhotoviteľa splnený tak. ako je stanovené v tejto Zmluve. Objednávateľ spolu so 
stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom



Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vvkonajú fvzickú 
kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne spráw 'atestv 
a komplexné skúšky. '

19. Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou 
tak aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela 
pod a ustanovení tohto článku, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Die a a súčasne odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie 
Diela podlá tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

odnnenkou riadneho^ vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný; Objednávateľom, 
stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v 
prípade, ak je OAD na diele -  stavbe vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela musí byt zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou 
oprávnenou konat za Zhotovitela v realizačných veciach.

20. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým
sposobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy. ’ '

21. Zhotovitd po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa 
nachadzaju na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vvpratanie. úpravou terénu 
staveniska do 10 dm po odovzdaní Diela Objednávateľovi.

22. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných 
dm od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby. Objednávateľ 
ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb.

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že v prípade ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 
realizáciu predmetného diela, zamestná v takomto prípade osobv dlhodobo nezamestnané 
v mieste realizácie diela (Obec Čakaj ovce. okres Nitra. Nitrianskv samosprávne- kraj )

či. vr.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetkv 
skutočnosti podstatne pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka sa budú
ZmÍnVľo'72 3 * Sľ a?í nadlt Pnslušnými ustanoveniami. najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona
C' , / l ľ ,  Zb' ouzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. " '

2. Zhotovitel začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 

stanovisko. Objednávate! požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác 
ktoré budu v d alsom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného
denníka mm. 1 pracovný deň vopred; pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady
spojene so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ.



4. Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa. je povinný najneskôr do 3 
pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom 
záznamu súhlasí. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov.

ČI. VII.
Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je 
Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0.05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobnej škody v plnej výške.

2. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 
staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v čl. VI. tejto zmluvy, má 
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za 
každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť 
si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0.05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.

4. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a 
nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania 
zmluvnú pokutu 50 €, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 50 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela. 
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

6. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z článku V. 
bodu 15 tejto zmluvy, t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon 
kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným 
osobám potrebnú súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania a/alebo ak neumožní 
všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, 
ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a/alebo. ak týmto osobám 
neumožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto 
zmluvou, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu 
zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických
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- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa 
v záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich 
nahlásení objednávateľom.

10, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady. zodpovednosť za 
vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté 
zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody.

ČI. IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k Dielu

1. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia 
Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je 
dohodnuté inak.

2. Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho 
odovzdania a prevzatia Diela -  na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela.

3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje 
Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom 
týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela -  zabudovaním alebo 
namontovaním.

ČI. X.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej
strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za 
ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej 
starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, 
prerušením dodávok energií, materiálov.

2. Dotknutá zmluvná strana. ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných
v predchádzajúcom bode. je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku 
a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. 
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne 
informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.

ČI. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

2. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany Poskytovateľa.
bude táto zmluva upravená tak. aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytnutia 
NFP. ' '



3. Kazda zo zmluvných straň bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. len ak druhá zmluvná 
strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší 
zmluvu podlá § j 44 a nasl. Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa v ktorom 
po mamom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu 
písomne vyzvane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúceho na náhradu 
škody spôsobenú v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

4. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa 
pouziju ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

Kf da, zraena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia bvť 
schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku
¿111 i UV£t

6. V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane 
doručuje sa na korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje 
za dorucenu aj dnom. kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty 
na poste, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý 
bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

7. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné stranv sa písomne 
dohodnú na nesení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. '

8' ^ k o Í n í k r ^ ^ 6110 t0Ut° ZmluV0U Sa riadia Príslušn>'mi ustanoveniami Obchodného

9' aľ2 pre Zhotovľte^h° t0Vená '  6 Vyh°tOVenÍach- 4 zhotovenia určené pre Objednávateľa

10. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová ponuka/Rozpočet

V Topoľčianky dňa 

Za zhotoviteľa:

Miloš Šedík. konateľ

V Čakaj ovciach dňa 

Za objednávateľa:

Milan Ge<tuš. starosta obce

¿ (  Z ’ ý . A /<j

\ -p3 ŕipoľva'iA
u> - * • ••Kiyi>:-vV«>55£ 3v.

Z
úuve o dielo : Rozpočet - ocenený



SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

JKSO:
Miesto: Čakajovce

KS:
Dátum: 7.3.2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Čakajovce

IČO:

IČO DPH:

00307807

Zhotoviteľ:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:
IČO DPH:

36550302
SK2021696512

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: 

Dimi max

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

10 158,33 
0,00

Cena bez DPH 10 158,33

DPH základná 20,00% z 
znížená 20,00% z

0,00 
10 158,33

0,00 
2 031,67

Cena s DPH v EUR 12 190,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

-3-

C t ¿ v ' 1 Pečiatka Dátum a podpis: í ž ■ č'- / j P
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

Miesto: Čakajovce Dátum: 7.3.2019

Objednávateľ: Obecný úrad Čakajovce Projektant:
Zhotovitel: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ: Dimi max

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

1) Náklady z rozpočtov 10 158,33 12 190,00
01 Knižnica - stavebné úpravy 3 416,67 4 100,00
02 Učebňa IKT - stavebné úpravy 3 408,33 4 090,00

03 Učebňa polytechnického vyučovania - 
stavebné úpravy 3 333,33 4 000,00

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

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 158,33 12 190,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

Objekt: 01 - Knižnica - stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: ZŠ Čakajovce

KS:
Dátum: 07.03.2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Čakajovce
IČO:

IČO DPH:

00307807

Zhotoví teľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky
IČO:

IČO DPH:

36550302 

5K2021696512

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: 

Dimi max
IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

3 416,67 
0,00

Cena bez DPH
3 4 16 ,67

DPH základná 

znížená
20,00% z 0,00 

20,00% z 3 416,67
0,00

683,33

Cena s DPH v EUR 4 100,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
... .

Z hotovíte ľ

-C.  ■ ¿ c  /SPečiatka
-3-

Dátum a podpis: JV £ 1/ . ¿1 /y
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZS Cakajovce

01 - Knižnica - stavebné úpravy

ZŠ Čakajovce Dátum:

Obecný úrad Čakajovce Projektant:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

07.03.2019

Dimi max

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 416,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 135,78

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 752,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 375,72

99 - Presun hmôt HSV 7,60

PSV - Práce a dodávky P5V 862,87

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 156,07

781 - Dokončovacie práce a obklady 148,64

783 - Dokončovacie práce - nátery 174,61

784 - Dokončovacie práce - malby 383,55

M - Práce a dodávky M 1 418,02

21-M ■ Elektromontáže 1 418,02

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 416,67
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ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

Objekt: 01 - Knižnica - stavebné úpravy

Miesto: ZŠ Čakajovce Dátum: 07.03.2019

Objednávateľ: Obecný úrad Čakajovce Projektant:
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ: Dimi max

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

Náklady z rozpočtu 3 416,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 135,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 752,46

1 K 611481119
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepenim

m2 56,115 4,11 230,63

■> K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou

m2 96,960 4,01 388,81L
mriežkou s celoplošným prilepenim

3 M 5859292055 Sklotextilná mriežka 145 $!rr2 ml 168,383 0,79 133,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 75 ,7 2

4 K 941955201
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte 
plochy do 6 m2, s výškou podlahy úo 1,50 m

m2 56,000 4,06 227,36

5 K 952901221 Vyčistenie miestnosti akejkoľvek výšky m2 56,115 2,47 138,60

6 K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vnútorných nad 2 m2, -G,06800t

m2 4,000 2,44 9,76

99 - Presun hmôt HSV 7,60

7 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 0,310 24,51 7,60

PSV - Práce a dodávky PSV 862,87
725 ■ Zdravotechnika - zariaď. predmety 156,07

8 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry, -0,01946t

súb. 1,000 3,20 3,20

9 K 725219201 Montáž umývadla na konzoly súb. 1,000 23,19 23,19

10 M 6420135070 Umývadlo biele s príslušenstvom kpl 1,000 72,63 72,63

n M 5513006060
Umývadlová stojanková páková batéria LÝRA 

PLUS, chróm
ks 1,000 47,51 47,51

12 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 

nástennej, -0,0026t
súb. 1,000 2,35 2,35

13 K 725829601
Montáž batérií umývadiových stojankových 

pákových
ks 1,000 7,19 7,19

781 - Dokončovacie práce a obklady 148,64
Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek

14 K 781445212 kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 m2 4,000 18,08 72,32
mm

15 M 5978650620 Obkladačka, rozmer 198x248mm ml 4,200 14,79 62,12

16 K 953995113 Montáž rohovej a ukončovacej lišty z PVC m 4,000 1.86 7,44

17 M 553S3J3680 Baumi t Ukončovaci a rohový profil m 4,200 0,95 3,99

18 K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 
výšky do 6 m

% 1,384 2,00 2,77

783 - Dokončovacie práce - nátery 174,61

19

20

K 783601815 

K 783601816

Odstránenie starých náterov oškrabaním s 
obrúsením, stien
Odstránenie starých náterov oškrabaním s 
obrúsenim, stropov

ml

ml

96,960

56.115

1,06

1,28

102,78

71,83
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR]

784 - Dokončovacie práce - maiby
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m 
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 
m

21 K 784410100

22 K 784418012

23 K 784422271

m2
m2

153.075 

56,115

153.075

0,56

0,67

1,70 260,23

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

Výmena elektrorozvodov a svietidiel - dodávka 
a montáž

24 K 21M001 kpl 1,000 1 418,02

1 418,02

1 418,02

1 418,02
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice ■ ZŠ Čakajovce

Objekt: 02 - Učebňa IKT - stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: ZŠ Čakajovce

KS:
Dátum: 07.03.2019

Objednávateľ:

Obecný úrad Čakajovce
IČO:

IČO DPH:

00307807

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o,, Hlavná 30/66, Topoľčianky
IČO:

IČO DPH:

36550302 

SK2021696512

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: 

Dimi max
IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatné náklady

3 408,33 
0,00

Cena bez DPH 3 408,33

DPH základná 
znížená

20,00% z 
20,00% z

0,00 
3 408,33

0,00
681,67

Cena s DPH v EUR 4 090,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

c Ĺ  .Ct; ‘ C pečiatka

DIWU ma:
hi'.P.V̂ T!

951 93 T í 
r;:. 39

, -3- „. , , .
Dátum a podpis: ¿. o . L ý. ťC  ' y
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt:

Miesto:

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

02 - Učebňa IKT - stavebné úpravy

ZŠ Čakajovce Dátum: 07.03.2019

Objednávateľ: Obecný úrad Čakajovce
Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant:
Spracovateľ: Dimi max

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 408,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 017,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 673,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 337,44

99 - Presun hmôt HSV 6,81

PSV - Práce a dodávky PSV 770,41
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 138,05

781 - Dokončovacie práce a obklady 131,44

783 - Dokončovacie práce - nátery 156,68

784 - Dokončovacie práce - malty 344,24

M - Práce a dodávky M 1 620,60
21-M - Elektromontáže 1 620,60

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) +  2) 3 408,33
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ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

Objekt: 02 - Učebňa IKT - stavebné úpravy

07.03.2019 

Dimi max

Miesto: ZS Čakajovce Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obecný úrad Čakajovce Projektant:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

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

Náklady z rozpočtu 3 408,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 017,32
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 673,07

1 K 611481119
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou 
mriežkou s celoplošným prilepením

m2 56,700 3,64 206,39

i K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou

m2 97,920 3,55 347,62L
mriežkou s celoplošným prilepením

3 M 5859292055 Sklotextilná mriežka 145 g/m2 m2 170,082 0,70 119,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 337,44

A K 941955201
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte

m2 57,000 3.59 204,63■ 4
plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m

5 K 952901221 Vyčistenie miestnosti akejkoľvek výšky m2 56,700 2,19 124,17

L K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek

m2 4,000 2,16 8,64D
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t

99 • Presun hmôt HSV 6,81

7 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 0,314 21,68 6,81

PSV - Práce a dodávky PSV 770,41
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 138,05

8 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez 
výtokovej armatúry, -0,01946t

súb, 1,000 2,83 2,83

9 K 725219201 Montáž umývadla na konzoly súb. 1,000 20,51 20,51

W M 6420135070 Umývadlo biele s príslušenstvom kpl 1,000 64,24 64,24

11 M 5513006060
Umývadlová stojanková pákovú batéria LÝRA 

PLUS, chróm
ks 1,000 42,02 42,02

12 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 
nástennej, -0,0026t

súb. 1,000 2,09 2,09

13 K 725829601
Montáž batérii umývadlových stojankových 
pákových

ks 1,000 6,36 6,36

781 - Dokončovacie práce a obklady 131,44
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek

14 K 781445212 kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 m2 4,000 15,99 63,96
mm

15 M 5978650620 Obkladačka, rozmer 198x248mm m2 4,200 13,08 54,94

16 K 953995113 Montáž rohovej a ukončovacej lišty z PVC m 4,000 1.64 6,56

17 M 5538313680 Baumit Ukončovaci a rohový profil m 4,200 0,84 3.53

18 K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 
výšky do 6 m

% 1,224 2,00 2,45

783 - Dokončovacie práce - nátery 156,68

19 K 783601815
Odstránenie starých náterov oškrabaním s 
obrúsením, stien

m2 97,920 0,94 92,04

20 K 783601816
Odstránenie starých náterov oškrabaním s 
obrúsením, stropov

m2 56,700 1,14 64,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo

784 - Dokončovacie práce - malby
Penetrovaníe jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m 
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 

miestnostiach alebo na schodisku 
Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m2 
m

21 K 784410100

22 K 784418012

23 K 784422271

m2
m2

154.620 

56,700

154.620 1,51 233,48

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

Výmena elektrorozvodov a svietidiel ■ dodávka
24 K 21M001 a montáž kpl 1,00° 1620,60

1 620,60 
1 620,60

1 620,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

Objekt: 03 - Učebňa polytechnického vyučovania - stavebné úpravy

JKSO: KS:

Miesto: ZŠ Čakajovce Dátum: 07.03,2019

Objednávateľ: IČO: 00307807

Obecný úrad Čakajovce IČO DPH:

Zhotovíte!': IČO: 36550302

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky IČO DPH: SK2021696512

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Dimt max IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 333,33
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 3 333,33

DPH základná 20,005i z 0,00 0,00

znížená 20,005i z 3 333,33 666,67

Cena s DPH v EUR 4 000,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
..... - - -

Zhotovíte!'

•.-.tsvht max, '=>•C 3 u/."'1 „ ocjí:HínvC'
M-./ ú3T"tJ » ÍÔO- 30

-y

¿ ¿  O'r Pečiatka Dátum a podpis::Y. Y,
V
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Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Stavba:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

03 - Učebňa polytechnického vyučovania - stavebné úpravy

ZŠ Čakajovce Dátum:

Obecný úrad Čakajovce Projektant:
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky Spracovateľ:

07.03.2019

Dimi max

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 333,33

HSV - Práce a dodávky HSV 1 220,01

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 833,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 378,76

99 ■ Presun hmôt HSV 7,52

PSV - Práce a dodávky P5V 1 051,96

725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 224,87

781 - Dokončovacie práce a obklady 214,16

783 - Dokončovacie práce - nátery 192,37

784 - Dokončovacie práce - maľby 420,56

M - Práce a dodávky M 1 061,36

21-M - Elektromontáže 1 061,36

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 333,33

Strana 2 z 4



ROZPOČET

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ: 
Zhotoví teľ:

Stavba:
Rekonštrukcia učební a knižnice - ZŠ Čakajovce

03 - Učebňa polytechnického vyučovania - stavebné úpravy

Dátum: 07.03.2019
ZS Čakajovce

Obecný úrad Čakajovce
DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis

Projektant: 
Spracovateľ:

MJ Množstvo

Dimi max

J.cena [EUR] Cena

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Potiahnutie vnútorných stropov sktotextílnou mZ 38,350 5,93

1 K 611481119 mriežkou s celoplošným prilepením

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou m 2 79,360 5,78
2 K 612481119 mnežkou s celoplošným prilepením

3 M 5859292055 Sklotextílnó mriežka 145 g/m2 rr?2 129,481 1,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte m2 39,000 5,85

4 K 941955201 plochy do 6 mZ, s výškou podlahy do 1,50 m

5 K 952901221 Vyčistenie miestnosti akejkoľvek výšky m2 38,350 3,56

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek m2 4,000 3,52
6 K 978059531 vnútorných nad 2 m2, -0,06800t

99 - Presun hmôt HSV

K 999281111 Presun hmôt Pre opravy 3 ÚdľŽbU obíektov

PSV - Práce a dodávky PSV
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

r ,_____alŕ^hn lim úvfldielok be

0,213

8 K 725210821 výtokovej armatúry, -0,01946t

9 K 725219201 Montáž umývadla na konzoly

10 M 6420135070 Umývadlo biele s príslušenstvom 

Umývadlavá stojanková páková batéria LÝRA
11 M 5513006060 PLUS, chróm

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej
12 K 725820810 nástennej, -0,0026t

Montáž batérií umývadlových stojankových
13 K 725829601 pákových

781 - Dokončovacie práce a obklady „
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek

14 K 781445212 kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 

mm

15 M 5978650620 Obkladačka, rozmer Í98x248mm

16 K 953995113 Montáž rohovej a ukončovacej lišty z PVC

17 M 5538313680 Baumít Ukončovací a rohový profil

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch
18 K 998781201 výšky do 6 m 

783 - Dokončovacie práce - nátery _
Odstránenie starých náterov oškrabamm s

19 K 783601815 obrúsením, stien _ 
Odstránenie starých náterov oškrabanim s

20 K 783601816 obrúsením, stropov

35,31

súb. 1,000 4,62

súb. 1,000 33,41

kpl 1,000 104,65

ks 1,000 68,45

súb. 1,000 3,38

ks 1,000 10,36

m2 4,000 26,05

m2 4,200 21,32

m 4,000 2,67

m 4,200 1,37

% 1,995 2,00

m2 79,360 1,53

m2 38,350 1,85
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PC Typ Kód Popis MJ Množstvo i.cena [EUR]

784 - Dokončovacie práce - malby

21 K 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3,80 m m2 117,710 0,81

22 K 784418012 Zakrývanie podláh a zariadení papierom v
miestnostiach alebo na schodisku
Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne

mZ 38,350 0,96

23 K 784422271 nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

m2 117,710 2,45

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

24 K 21M001 Výmena elektrorozvodov a svietidiel - dodávka 
a montáž kpl 1,000 1 061,36

36,82

288,39

1 061,36
1 061,36

1 061,36

Strana 4 z 4


