ZMLUV^ O DIELO
(d'alej len zmluva)

uzavretá Podl'a § 536 a nasl, zákona Č. 5
l3ll 9gl Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a §
ods' 3 zákona Č,25/2006 Z, z, o verejnom obstarávaní
u o rr.n. u doplnení niektorých
zákonov v znení
neskorŠÍchPredPisov medzi zmluvnými stranami
uu.Ánynri v čl. I. tejto zmluvy.

čl. r.

Zmluvné strany
Objednávatel'

:

Obec Tesárske Mlyňany

Adresa: Hlavná 647,95l 76 Tesárs[e Mlvnanr
Z.astúpený:'i*,. .-,t,i... r.,J,"- u,.', ,"r"', ,,i ,,
ICO : 00308528

DlČ : 2{l L
tČ opH:

4;s 3.ý

l,rc

BankOvé spojenie , PiL|i],4 }._.qi..
t5.
.,

Č. Úetu:

"!

.-,q ;"

,,,

_ ]L

);c

\

L;

(d'alej len,, obj ednáv

Zhotovitel': DHAP

.!

:

p,,

!.,ii_,.r ť r-,,'.:lt

at e l''' )

s.r.o.

46l,g5l 08 Golianovo
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu
Nitra
Adresa: Golianovo

Oddiel: Sro, vložkačl0423N
Zastúpený: lng. Michal Kováč, konatel'

ICO:36522015

IČ opH: SK2020150759
Bankové spojenie: ČSOg Nitra

Čisto rietu:

ru494724:500

+ó

(d'alej len,, zhotov itel'')

čl. tt.

preambula
2.1

objednávatel' na obstaranie
P_redmetu tejto zmlwy^q9ulir postup verejného

_

obstarávania
podprahový
Postup zadávania zákazkY Podl'a § 99 záiona č.25D0:06 z.
.'. o uái"lnonr obstarávaní a o zmene a
doplnení
niektorých zákonov u
neskoisich predfisov, ktorého právoplatnýrn
víťazom sa stal zhotovitel..

'neni

čt. llt.

Predmet zmluvy

3.1

3.2
J.J

3.4
3,5

predmetom tejto
zmluvy sa zhotovitel'zavázuie rrykonať adodat,pre
objednávatel,a dielo, pričom sa
o uskutoČnenie. ; ,,S.Pevnené pio"r,y a priestranstva
v
álci
Tesárske Mlyňanyo,o podl,a
vYPracovaného oceneného výkazu výmer
zhoiovitel'om, tto.Jureu;j.harakteristiku
diela,
zhotovitel' sa zavázuje vykonať dielo vo ut*inon-,
mene a na vlastnú zodpovednost'.
Objednávatel' sa zavdzuje, že dokoneené
dieio Prevezme a zaPlatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
Miésto urr.utoen*iu pra.,
Obec Tesárske Mlyňany
Záváznými podkladmi pre zhotovenie dieia
sú nasiedujúce podkiady:
' podrobný položkovitý rozpočet diela výkaz,vlimer vychád zalucl zvýkazuvýmer, ktorý bol
súčast,ou
sút'ažných podkladov
príloha

jedná

r

3.6

-

č. l tejtá zmluvy

Dokumentácia stavby.* odborný posuiok
spracovaný projektantom
Zmluvné strany sa dohodli,ze
Pokiá|'počas vykonávania diela zistia potrebu zmenyjeho
rozsahu. vrátane
zmien oProti Projektovej dokuméntácii v
tvaro.von, dispozijnom, konštrukčnonr,technickorl
a materiálovom rieŠenÍ,oznáni to
dotknutá znlluvná.,,runu ári,rr.j'),rtrun.;
strane formou písomného
oznámenia sPolu s odÓvodnením.potreby
zmen,v rozsahu Vl!rq'
diela, qNv
ako @J
a;15 preopot<tadaným
dopadorn zmenv
Pl§uPoKlaoanYm doPa(
diela na dohodnutú odplatu za uykonaniÉ

aieta.'

3

čt. tv.

Termín uskutočnenia prác

4.1

Zhotovitel' sa zavázule:

4"1,1

zaČat' Práce

aŽ Po PodPise zmluvy objednávatel'a

o nenávratnom

finančnom prispevku
Pódohospodárkou platobnou agenJúrou a to v le'hote
ao OOani.
'
4.1.2 ukončit' práce do ...!..:.. : , :'c'o'?
V PríPade omeŠkania objednávatel'a so sprístupnením staveniska
v dohodnutých termínoch. predlžuje sa

4,2

automatickY termín ukonČenia

objednávatel'a.

4'3

a

l|áT:il:i;*l',:Ti!a:ePred

4,4
4,5

odovzdania prác

o

rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie

dohodnutým termín om, zavázujesa objednávateI,túto
čast,prevziat,aj

Objednávatel' sa zavázuje, že dokončené práce prevezm
e a zaplatíza ich uskutočnenie dohodnutú cenu.
DodrŽanie termínu

Plnenia Zo strany zhotovltel'a .;. .auiriJ od riadneho a včasnéhospolupósobenia
objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Pď
aouu orneškania objednávatel,a s poskytnutím
sPoluPÓsobenia nie je zhotovitel' v orneškaníso splnenírn jeho-povinností
vyplývaj.úcich

z tejto zmluvy.
Po dobu, ktorú trvá omeŠkanie objednávatel'u r.poiky,nuti,r1
,poiuporobenia sa predizitermín dokončenia
Prác, Pokial'zaČiatok aj koniec tohto omeškaniá zhótovitet'o.na,n; objednávate|,oui
Iiro,nn.. a to do I0
dní odo dňa vzniku skutočnostízakladajúcich vznik
aiebo zánik rakéhoto orleškania,

Cl. V.

5.1

Cena
Cenaza zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a
čl. III tejto zmluq, je stanovená dohodou zmluvnÝch
strán v zmYsle zákona č, l811996 Z. z. o cenách
a vyhláškou vinir,..r,uu financií SR č. 87/l;9t'ŽiŽ'o^",i
doložená zhotovitel'om oceneným výkazom výmer^na jednotlivé
položky, pričom každározpočtová položka
sa uvádza s presnost'ou na dve desatinné miésta.
cená celkom ,ul.anottiu. položky bude qipočítaná
ako
súčinmnožstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na
2 desatinné ,ni.ri;. cena celkom zakažd(lpoložku
bude
miesta. Položkovitý rozpočet stavby ivori prilonu
e r r< tejio zmluve a je jej
Í::[HiTi#Ír*:1ilil"'

5.2

Cena za zhotovenie celého diela podl'a čláŇu
III.
navrhovaná zmluvná cena bez

DPH

sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná zmluvná cena vrátane

37 298.13
7

EUR

459.63 EUR

DPH 44 757.76EUR

slovom: štyridsaťštyritisícsedemstopát'desiatsedemeúr
a sedemdesiatšesť

centov vrátane DpH

5,3 Zmluvné strany sa do.hodli, že zmena ceny predmetu
zmluq, je možná iba:

a)

za vykonané naviac práce,_ktorýcn pótieba vznikla
poeá, urt utočnenia prác, ktoré neboli obsiahnuté
vo
výkaze výmer ( resp, naviac práce spoČÍvajúv
zmene množstiev opróti rnnožs
a

naviac Práce Podl'a PoŽiadavkY objednávatel'a. Pot."uu
naviac prác

tvaÁ zvýkazu v}mer)

avizovaná zhotovite1,om
alebo PoŽiadavka objednávatel'a ná navúc práce
uua",upiruná do stavebného denníka" Zhotovitel,je
Povinný oznámit' objednávatel'ovi potrebu naviac.prac ;]ň" požadovaného
zvýšenia zmluvnej ceny
bez zbYtočnéhoodkladu, V prípa'de vykonávania
;ář;t,'Jii;ář'o"rlr,or,,,
iba v tom
PríPade, ak PoŽiadavka na iakéto naviacpráce""ň.ň:
s i.lr finančným dopadom bude schválená
objednávatel'om a.následne po podpísaní
dohod;, o ich realizácii štatutárnymi zástupcami
oboch
zmluvných strán, V PríPade, že zhoiovitel' uyrona
nuuio.''p.a.. bez odsúhlásenia objednávate',om,
objednávatel' ich nebude akceptovat'.
b) v prípade zmeny právnych predpisov
napr. upravujúcich výšku sadzby DpH.

5.4

Ceny za práce naviac budú účtovanénasledovne:
v PríPade Prác, ktoré sú uvederré vo výkaze
výmer, bude zhotovitel,
!!w| účtovat,jednotkovú
uULvv@l J.uIlUl.
cenu. ktorá
zodpovedá cene uvedenej v oceneno.Tl výkaze

a)

uýrar,

b)
5,5

V PríPade Prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze
výmer, bude zhotovitel, účtovaťcenu, podl,a
smerných
cien obvYklých v PrísIušnomčasovom obáobí, u Řto.orn
boli práce realizované.
Zhotovitel' sa zavázuje, Že nezrealjzované_.qráce a dodávky
odsúhlasené objednávatei,om a stavebným
dozoronr budú z cenY diela odpoČÍtanéna zá[lade.iednotkových
cien, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer,

čt. vI.

6,1,
6
?
6,3

6,5,

6,

Zhotovitel'vystaví

jednu súhrnnúfaktúru vo výške 100% hodnoty
vykonaných prác
zápisničnom odovzaní diela ako celku,
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia
objednávatel'ovi,

do 14 dní po

Zmluvné StranY sa zavázujÚ, Že poČas ,"uiiŽari"rtuuuy
n.r*.nia svoj bežný účet,uvedený včl. I. tejto
zmluvy z ktorého sa budú financovat' výdavky na predrnet
zmluvy.
FaktúrY na Úhradu nlusia obsahouut'nil.zitorti táttriry,
uřo áunoueno dokladu, popis vykonaných prác a
cenu, Jednotlivé ťaktúrY budú (ak nevyplýva z platných
právnych predpisov inak) obsahovat,; označenie
Povinnej aoPrávnenej osoby, adresu, iiáto, eirto rÁtruy, eiir" rlii,ri},;;;árňia
adeň splatnosti
faktúrY, oznaČenie PeňaŽného Ústavu a čislo účtu,nu
do.y sa ma platiť ťakturovaná suma, označenie

6,4

6

Platobné podmienky

predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej

"ráUy.
objednávatel' vYkoná Pred prevodom finančných prostriedkov
vecnú a formálnu kontrolu každej
faktúrY, V PríPade, Že ťaktúra nebude obsahovat'natejitosti
vyžadované

právnymi predpisnri a náležitosti
deklarované v tejto zmluve, objednávatei'vráti faktúru
,t-,otouířt,oui na jej doplnenie. V takorn prípade
sa
PreruŠÍPlYnutie lehotY sPlatnosti a bude pokračovat' doručenírn riaane; rut,u.y
ob3.anauute1.ovi. pre
ÚČelY tejto zmluvY sa za deň Úhrady považuje deň pripísania
peňaznej sumy na účetzhotovitel,a.
zhotovitel' sa zavázuje po podpise zmluvy zabezpečit'finančnú
zábezpeku diela vo výške 30% ceny za
zhotovenie diela po dohode s Objednávatel'om.

čl. vlt.

7,1
7,2
7,3

Možnost' odmietn ut' predmet zmluvy
Objednávatel'

si

lYhradzuje právo

odmietnut' prevziať predmet zmluvry z dóvodu
nedodržania
kvalitatívnYch Podmienok pri realizácií diela uvedený.r,
u |.o.;Jttovej dokumentácii.
Objednávatel'má Právo dielo neprevziat'len.v prípade,
ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie
diela alebojeho Príslušnej časti, ktoráje predmetom piebe.aniá,
tude ohrozené alebo podstatne zhoršené,
V PríPade, ak objednávatel'neprevezme dielo. termíne vopred
oznámenonl zhotovite;,om ako deň
Preberacieho konania,

objednávatel'bezdÓvodne

po uplynutí dňa

určenéhoako deň začatia preberacieho konania,

ak

sa

nedostavil na preberacie konanie a/alebo objednávatel,bez
uvedenia dóvodu
nePodPÍsal Protokol o odovzdaní aprevzatí Diela,
dielo sa pouažu;e za spInené a odovzdané,

Cl. VIIl.

Zodpovednost'za vady a záruka
8,1

Zhotovitel'zodPovedá za.to,
vykoná podt'a podmienok tejto zmluvy a projektovej
dokumentácie
a Že PoČas záruČnej dobY .ŽePráce
bude mať predmet zmluvy všetký vtastnosti
uvedené v tejto zmluve a
v projektovej
dokumentácii,

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' zodPovedá

vady, ktoré predm:1 má v čase jeho odovzdania
objednávate1,ovi. Vady
vYkonaných Prác zrejmé,za.
uŽ Pri Preberaní musí objednávatel'uy*nul,uz
v zapisnici o odovzdan i aprevzatí
Prác (Preberací Protokol), Za vadY, ktoré sa prejávili po oaoJráuni-pia.
,oápoueda zrrotovitel, iba vtedy,
ak boli spósobené porušením jeho povinností.
zhotoviteI'nezodpovedá
v:ady, ktoré boli spósobené.použitímpodkladov
prevzatých od objednávatel,a
.za
a ZhotoviteI' ani po vynaloŽení
vŠetkej oduorne.j Starostllvosti n.ronoi ,irtiť
ich nevhodnost,, prípadne na
ňu upozornil objednávatel'a a ten na iČh použití
trval.
ZáruČná lehota za vYkonané
Práce je 36 mesiacov. Záručná lehota začínaplynút, odo dňa odovzdania
a prevzatia prác.

Zmluvné Strany sa dohodli, Že v
Prípade, že sa na,predrnete zmluvy

vyskytne vada počas záručnej dobv
ná objednávatel' Právo Požadovat' od zhotovitel'a bezodplame
oJsiranenie vady a zhotovitel, je povinný
vadu na Predmete zmluvy bezodplatne odstránit'.
oznámenie uáJ,uri uyi-ó,*."]""'Liplatnene
bez
musí obsahovat'označenia uuoy. .i.rtu, kde
ia
vada
nachid.aa
popis.
;i§i:::;:J:1,1:.*'olamácia

8.6

ZhotoviteI'sa zavázuje.odstrániť prípadnévady
predmetu zmluvy do 3 dní od prevzatia
písomného
uPlatnenia oPrávnenej reklamácie otlednávatel'a,
V'prípade, ri j. technicky *"z!,j"ar,.anit,vady
3 dní, zmluvné
do
strany sa dohodnú nu aIhs.j lehote ná
"r
oárr.jn."',"

řhto

vád.

čt. tx.

Podmienky uskutočnenia prác

9.1

9.2
9.3
9.4

Zhotovitel'jePovinnývYhotovit'dielovčasariadne.Zhotovitel,sazavázujeuskutočniťprácevymedzené
v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť,
a na vlastné nebezpečenstvo,
Zhotovitel'vyhlasuje,.že má oprávnenie vykonávať
práce v "u;";ň;áklad;,
,orsahu e l. III. tejto zmluvy.
vYzvanie kedYkol'vek inťormovat'' áu]"l"a"*"ra
o priebehu vykonávaných prác
Íi,""'."J':illifi:řri"ff

Zhotovitel' sa zavázuje najmenej 5 dní pred
odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzvatobjednávatel,a
najej Prevzatie, o odovzdaní a'prevzaií predmetu
zmluvy v preberacom konaní sa spíšezápisnica.
Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnost' a ochranu
zdrauia'vlasinlr.i.r pru.o"níkov. protipožiarne
opatrenia
a oPatrenia Proti Škodám, ktoré
by mohli vzniknút' ná maletku zhotovitel,a a objednávatel,a.
Zhotovitel' zodpovedá za Škody, ktoré spÓsobia jeho
p.u.ouni.i na maJetku objednávatel,a.
Zhotovitel,
zodPovedá za uPlatnené sankcie o.ganou
u o.guni.,i.ii suvisiace"r r.árřa.iou

;Íll;.lr.'''*

9,5

9.6

predmetu

Zhotovitel' PoČas uskutoČňovania
Prác nesmie svojou činnost,ou bezdóvodne obmedzit, plvnulost,
PrevádzkY objednávatel'a, alebo

ffi:::nŤ:ř"l'i:;:::"čnú

subjektu, ktorý je v.letro zriao;ováie|ske.; pósobnosti.
Dóvod, rozsah a
dobu obmedzenia-plynulosta;;e;;a)ly

;. )r,otouit.i-f;"Ň

prerokovat,

Zhotovitel'zodPovedá za čistotu a poriadok
na mieste uskutočnenia prác. Zlrotovite1,odstráni
na vlastné
náklady odpady, ktoré sú v,ýsledkom jeho
činnosti.

čl. x.

l0.1
l0.2

Zmluvné pokuty a sankcie

Ak áotovite]' bez zavinenia objednávatel'a ne^splní,Rled.met
zmluvy uvedený v bode
termíne, zaplati zmiuvnú pokutLr-vo výŠke
0,01lo_z d;hodn;tE;.n}'ai.ru
objednávatel'

zaPlati zmluvnú pořutu vl

3.1

v dohodnutom

zakaždýdeň omeškania,
výške 0,0| % .aÍzr"l sumy v prípade
omeškania so

zaplatením faktúry zakaždý deň omeškania.
l0.3 Zmluvné PokutY sa nezaPoČitavajú
na prípaánú

náhradu škody ktorejkol,vek zmluvnej
strany.

ll']

oo,,oo§l;Ť} ,,nluuy
Zmluvné Strany sadohodli, Že akledna.zmluvná
strana podstatne poruší zmluvné povinnosti
dohodnute
J.,iiji,l,T,,""o\,ex,,:T,ffi'J;#"ilÍ:rmÍři" "a,iupř1,o"ň Zmluvy.Spósob oa,t,ip.n;u od ZmIuvy

11'2 objednávatel'móŽe odzmluvY
l

l

l'3
l,4

ll'5

ak zhotovitel, je vomeškaníso začatímplnenia tejto
zmluvy z dóvodov, ktoré sú naleho rtiun.,
uiu. ako 5 dní ooo ánu odovzdania staveniska.
odstúpiť, najmá

V PríPade, ak Príde k odstúPeniu od tejto

;#,ť;fii::fili|il

a

r.l1yl, uhradí objednávatel,zhotovitei,ovi stavby preukázatel,né
Pomernú čast' Ž ceny diéla úmernú;l;;, do akej
.;" Ji.lo -rpracované ku dňu

Zhotovitel' je oprávnený odstúpit' od zmluvy
najnrá ak:
- bude ob,|ednávatel' meŠkat' s plnením

si svojich finančných záuázkov vyp|ývajúcich
mu z tejto
Zmluvy voči zhotovitel'ovi o viac ako 30
dní po t.ň-rptutnorti.

odstúPenie-|e ÚČinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.

Cl. xII.

Spoločnéa záverečnéustanovenia

12.1 Závázkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na
základe tejto zmluv,,- sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka, nakol'ko ide o.vzt'ah.,subl.ktou,
tior)' ,puOa automaticky pod vzt'ahy uu.a.nJ
v ustanovení § 26l ods.2 Obchodného zákonníka.
12,2 Zmluvu -je moŽné menit' alebo aopÍRat len formou písomných
a očíslovanýchdodatkov, odsúhlasených

a riadne podpísaných oboma znlluvnými stranami.

12,3 Zmluvaje vYhotovená

v Piatich exerrlplároch, z ktorých po podpísaní
obdržíobjednávatel, tri a zhotovitel,
dve vyhotovenia.
Zhotovitel'vYhlasuje,.že súhlasís podmienkami určenými
objednávatel,om

12,4
12,5 Zmluva
12.6
12,1

v tejto zm1uve.
dňom podpis,
a účinnost,ni základeustanovenia
§ 47a
ods" 1 zákona Č, 546/2010 Z. z. którým sa..aópíra
',.jr?_rťÚ;;i.rl"
oueíunstf .akonník až dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
Neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy je:
o Príloha č. l * nacenený výkaz výmer
Zmluvné StraVY Sa zavázujú iiesit pripaané. spory v;,plývajúce
z tejto zmluvy obligátne ťormou zmieru
nadobudne.

!|al'9't

Prostredníctvorn ŠtatutámYch zástupcov znrluvných

12'8

l2'9

ii.á. v p.ipade,

že

spor nevyrieši zmierom. _je
oPrávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadai
_sa
o rozhodnutie sporu príslušný
súd.
Zmluvné stranY vYhlasujú, že sú spósobilé,.na p.á.r,le;*";
v celom roziahu, zmluvné prejavy sú
dostatoČne urČitéa zrozumitel'né, zmiuvná vol'nosi
nie.le oumJa zená, d,alej z" tato;l;"" vyjadruje
ich

slobodnú aváŽnu vól'u, nebola
Podpísaná vtiesni uni .á napáJ* nevýhodných podmienok a svoj
súhlas
jej obsahom potvrdzujú svojimi vlástnoručnými
podpismi.

s

Zmluvné stranY výslovne ŠÚhlasia so,zveiejnenim

vjej plnom

v Centrálnom registri zmlúv vedenorn na Úrade
vládv SR.

VGolianove

dňa iÍ. !:..^...^.2oll

zhotoviteť
Ing. Michal Kováč, konatel'

rozsahu vrátane príloh adodatkov

y:esa.s\ygh Mlyňanoch dňa /.11.2
...

f

,--z

,rn

objedndváiť--),7'

KRyci LlsT RozpocTu
Názov stavby

plochy a priestranstvá v obci Tesárske

Názov objektu

Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske

Názov časti

iUU
objednáVatel'

jc DPH

Tesárske Mlyňany

Projektant
zhotovitel'

P s.r,o

RozpočetčísloSpracoval
.

Petalík

Merné a účelovéjednotky

Počet

Náklady/lm1

Počet

Náklady/lm,j.
,.git.ýV, l . lll,J.

00000
A

Počet
ruucl

Rozpočtovénáklady EUR
Základné rozp. náklady

1 HSV

Dodávky

Montáž
3 PsV DodáVky
4
Montáž
5 "M" Dodávky
6
Montáž
7

ZRN (r.

20

HZS

1_6)

l

9 486

B

C

Doplnkové náklady

nadčas
9 Bez pevnej podl,
8

práca

Vedl'ajšie rozpočtovénáklady

staveniska

0,0O%

0

'l4 Mjmostav.

o 'í0 Kultúrna pamiatki

0,00%

0

15 Územné

doprava
vplyvy

o

16 Prewidzkové

0.00%
0,00%

0

0,ooo/o

0

27 812

o

13 Zariad,

0

11

0

'17

0
DN

(r.8-1í)

0 21 Kompl,

,19

|

činnosť

VRN (r, 13_1S)

0 22 ostatné nákIady

24 20
25

Ljatum a

podpis

podpis

O

1B]VRN z rozpočtu

sz zgg
37
298 12

Celkové náklady

23 Súčet7, 12,

Zhotovitel,

vplyvy

Ostatné

D

Dátum a

Náklady l .l m.j.

Pečiatka

Ř lli

E

.l

§j ,řŤ
3 , ;- , d!
,}5i i!8 {i{iil!jř,:,l
i

lč DF,:.

C

,/,:!.,.:zt,l_r{il.

Pečiatka tti.: i]t'.llÓ5ll

l.

1?li

.)

o/a

37 298,13

DPH

i-

3, 298,1
37
,r8J 3
7 459.63

Cena s DPH {r.23-24)
Prípočty a odpočty

26 Dodávky
i

19-22

objednávatel'a

0

27 Klzavádoložka

-

28 Zvýhodnenie
ZvÝhorlnenia *
+_

0

,,)

-,,Ťla_^

RozpočET s vÝKAzoM vÝnnrn

Stavba: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske
Mlyňany
Objekt: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske
Mlyňany

JKSO:

Čast':

Ečo:

objednávatel': obec Tesárske Mlyňany
Zhotovite|' DHAP s,r,o.

Spracoval: lng.Petalík

Dátum 24.6,2013

Práce a dodávky HSV

34 338,59

Zemné práce
R

1

1

1315,1

Odstránenle asfaltového podkladu alebo krytu frezovanim
do
500 m2,pruh do 750 mm,hr.2O mm
m2

10

1

4 784,84
1 060,000

4,51

4 784,84

zakladanie
aÁ r(

2723137

1

Betón základových konštrukcií prostý tr.C
bezbarierový prístup do parku

1

ZSlSOffi"

201,97

pre

n3

2,400

84,1 5

komunikácie
8 R
9 R

10 R

561231

1 1

56123111111

4llU[UVeílle pooKlaou zo stablliz, cementom Sll,
Road Mix, hr,'] 00 mm, plocha pred parkom

561231111/2

z-nolovenle pooklaou zo stabiliz, cementom Sll, systém
Road Mix, hr,100 mm, plocha chodnika v parku uičená na
prejazd nákladným vozidlom

systém

řooklao aleoo podsyp zo Štrkopiesku s rozprestretím,

R
4 R

R

7 R

R

cintorínom

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím,
vlhčeníma zhutnením po zhutnení hr.150 mm, pred parkom

)6425111111

parku

l1 R

vlhčeníma zhutnením po zhutnení hr,.150 mm, odstavná
olocha pre bycikle

;6425111113

564251111l4

ýooK|ao alebo podsyp zo
štrkopiesku s rozprestretím,
llhčením a zhutnením po zhutnení hr-150 mm, pod rampu
rre vozičkárov do parku

576321

aslaltovy z Kamenlva drobného t'aženého s
^uuelgc
rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.30 mm na
existujúcu komunikáciu

1

596911111

12 592 5922901 720

14 592

59229001 03

5922902940

15 592 5922902040
16 592

5922902040/1

19 R

915,00

lmZ

177,000

7,50

1 327,5a

m2

24,00a

7,50

m2

122,000

2,85

347,7c

m2

177,000

2,85

504,4a

m2

752,00a

2,85

2143.2a

n2

8,000

2,85

22 8c

2,00c

2

,l

80,0c

parku

,J, 1 /,a1 1 ,5, 5,7/1 1 ,5)
Obrubník vysoký 100xl3x20 , ohraničeriujá*1

plochy pred parkom
V

parku

vlq.ua v

m2

m2

,ňry

parÁovy Iuu/zu/5 cm, slvá, ohraničenie chodníka
vl

l

l, ělvd

,

pluctla preo dntonnom

dlažba8rr,rir@
dlažbaB"r,rirffi

1

85|

34,2c

1 060,000

6,30

'l''l2

752,000

6,00

4 512,0c

m2

752,000

7,10

5 339,20

ks

6,000

4,34

26,04

6 678,00

ks

752,000

un4

m2

1 51 1,52

122.000

8,50

1 037,00

n2

177,000

8,50

1 504,50

8,000

8,50

68,00

596911,1 11/1

Kladenie zámkovej dlažby pre spevnenú plochu pred
cintorínom, hrúbka 8cm

m2
m2

122,000

6,00

732.0c

59691111112

lducí|le zamKoveJ 0IazDy pre spevnenú plochu pred
parkom, hrúbka Bcm

m2

177,00a

6,00

1062,0C

17 592 5922902040/2
18 R

7,50

ZamKove,j 0lazDy pre peších hrúbka 6cm, chodnik
v

{

13 592

122,000

ř{JOKlao alepo poosyp zo štrkopiesku s rozprestretím,
vlhčeníma zhutnením po zhutnení hr,.1 50 mm, chodník
v

,6425111112

1 1

m2
l

vlhčeníma zhutnením po zhutnení hr,.1 50 mm, pred

|564251111

řooklao aleDo podsyp zo Štrkopiesku s rozprestretím,
6 R

27 993,11

Zhotovenie podkladu zo stabiliz,
Sll,iys6.
"e.ento,
Road Mjx, hr,100 mm, plocha pred
cintorínom

1

201 ,97

n

596911111/3

Kladenie zámkovej dlažby pre plochu na odstavenie byciklov

presun hmót Hsv
R
21 R

22 1

1 358,67

998222Q11

Presun hmót pre pozemné komunikácie s Xrytóm z
kameniva (8222,8225) akejkol'vek d ÍžkVobiektu

)98223011

r-resun nmot pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným
(822 2.3, 822 5 3) akejkol'vek dižky objektu

998225111

asfaltovým akejkolVek dÍžkV obiektu

Práce a dodávky HSV

1,24

339.46

,295

2,90

758,02

41a

261

261

řlesun nmol pre pozemnú komunikáciu a s krytom

HsV

273,32a

t

,198,623

2 959,54

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
25 221
26 221

9177621
177621

1

2 959,54

v§aaenle cnoonlk, oorubnik,a betónového s oporou z betónu

1

prostého tr,

C

10112,5 do lóžka

Jsaoenle ceslneno obrubnika betónového
1 1

]etónu prostého tr,

Celkom

c

,1o/12.5

,l9

do lóžka

S oporou

m

752 00o

3,B9

2 925,2t

m

6,000

5,71

34,2e

z

37 298,í3

