ZMLUVA O DIELO
bežnej údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov"
v zmysle ustanovení § 536 - § 565 Obchodného zákonníka

"O

Článok l.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:

mč:

rc DPH:

Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 Ol Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO 327 646
2021225679

číslo účtu:
Zástupca k rokovaniam
realizácie zmluvy:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, Šancová IIA, 813 33 Bratislava
661991100811111
Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia
a dopravnej infraštruktúry

Tel:
e-mail:

051/3100225
j(!n_J_·_i_:;J<í,Q_@PL~9V.sk

bankové spojenie:

051/3100225

p_~_tYJ:J5QD_.::i15@pr~~9_Y_,l!_k

(ďalej v texte .objednávateľ")
Zhotoviteľ:
Sídlo:

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o
Pionierska 24, Prešov

Štatutárny orgán:

Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Pavol Mižanin, vedúci výrobného úseku a TPV
Ing . .Ján Bocko, vedúci výrobno-technického odboru
IČO:
31719473
IČ DPH:
SK2020523890
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón, fax:
e-mail:

VÚB banka
...,..421517733094
sekretariat@spravaciestpresov.sk

(ďalej v texte "zhotovitel''')
Článol{ II.
Predmet zmluvy
1.

Stavebná údržba miestnych komunikácií - ciest, chodníkov a cyklotrás.

Predmetom stavebnej údržby bude údržba krytu vozovky miestnych komunikácií. oprava výtlkov.
rozpadu betónu, zámkovej dlažby, liateho asfaltu. závad malého rozsahu podložia
vozovky, údržba zatrávňovacích
plôch z plastových a betónových tvárnic, rezanie živičného krytu.
rezanie betónu, frézovanie krytu, zálievky a vyplnenie styčných špár. postrek asfaltový,
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odstránenie krytu, frézovanie krytu, úprava podkladových
vrstiev, zriadenie podkladu, vyčistenie
podkladu
a krytu, oprava a výmena
obrubníkov,
výšková
úprava šácht a mreží vpustov,
odvodňovacích
žľabov, poklopov uzáverov, vyčistenie
vpustov, mreží a žľabov, preverenie
a
zabezpečenie
funkčnosti vpustov, mreží, žľabov vrátane prípojky, výkop šácht a rýh, odkopávka a
prekopávka,
výkop prieskumných
sond, nakladanie,
zloženie, vodorovný presun výkopu, zásyp
frézovaným materiálom, osadenie, rozoberanie a prevoz cestných panelov, oprava dlažby z betónu
a kameňa, betón základových
dosiek, pásov, pätiek, blokov s debnením, údržba odvodňovacích
zariadení, zvodidiel, zábradlia, vrátane ich vysekania alebo odmontovania
z podkladu, vyrezania
poškodenej
časti, doplnenie
poškodenej
alebo odcudzenej
časti zábradlia,
zvodidla, očistenie
zábradlia a zvodidla od korózie, náter zábradlia a zvodidiel, údržba mostných uzáverov, dilatácií a

obrubníkov, oprava schodov, pod chod ov, priestranstiev, pešej zóny, stlpikov z nekovového
materiálu s ozdobným kovaním, údržba rámp, mreží a žľabov, PVC potrubie a tvarovky, údržba
odlučovačov ropných látok v súlade splatnou legislatívou, dodávka materiálu a hmôt s presunom
materiálu v okruhu do 20 km, naloženie, odvoz, zloženie a uskladnenie vybúraných hmôt na
skládku podľa zákona č, 79/2015 Z.z, o odpadoch, zmene a doplnení niektorých zákonov,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Percentuálna miera použitia materiálov:
živičný kryt 35%, betón 4%, podkladové vrstvy z kameniva 2%, živičný postrek a posyp
kamenivom 3%, zámková dlažba 16%, liaty asfalt 35%, betónová dlažba 3%, kamenná dlažba 2%.

2. Obnova vodorovného dopravného značenia vrátane reflexnej úpravy.
Ide o pozdlžne čiary, vodiace čiary, šípky, státie a parkovisko, zastávky MHD, zákazy zastavenia
a státia, šikmé rovno bežné čiary, priečne čiary, nápisy na ceste. Predmetom obnovy vodorovného
DZ bude zabezpečenie funkčného dopravného značenia podľa zákona č. 135/1961 Zb. a jeho
príslušnými novelami a vyhlášky Č. 226/2007 Z.z. Predmetom je obnova vodorovného DZ, ktoré
už nie je funkčné (vyblednutie farby) alebo jeho obnovu po vysprávkach a opravách miestnych
komunikácií, dodávka materiálu a hmôt v okruhu 20 km, s naložením, odvozom auskladnením
nepotrebného (odpadového) materiálu na skládku podl'a zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné náklady.

3. Údržba, oprava a výmena zvislého dopravného značenia a dopravného zariadenia.
Predmetom údržby, opravy a výmeny dopravného značenia (DZ) bude zabezpečenie funkčného
dopravného značenia podľa zákona Č. 135/1961 Zb. a jeho príslušnými novelami a vyhlášky Č.
226/2007 Z.z. Ide o opravu poškodenia stÍpika DZ, jeho základu, očistenie stlpika od korózie a
jeho protikorózny náter (základný a vrchný), výmenu poškodenej, odcudzenej alebo nefunkčnej
DZ, výmenu stÍpika, vrátane materiálu, dopravného zrkadla, dopravných kolov, dodávka materiálu
a hmôt s presunom v okruhu 20 km, s naložením, odvozom a uskladnením nepotrebného
(odpadového) materiálu na skládku podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné náklady.

4. Dodávka a montáž vodorovného a zvislého dopravného značenia v zmysle rozhodnutia.
Na základe rozhodnutia cestného správneho orgánu ide o obstaranie a montáž zvislého a
vodorovného DZ, spomaľovacích prahov (retardérov), dopravných kolov, zábradlí s povrchovo u
úpravou pozinkovaním, vrátane dodania materiálu a pomocného materiálu potrebného pre montáž
dopravného značenia, podľa zákona Č. 135/1961 Zb. ajeho príslušnými novelami a vyhláškou č.
227/2007 Z.z., dodávka materiálu a hmôt s presunom v okruhu 20 km, s naložením, odvozom
a uskladnením nepotrebného (odpadového) materiálu na skládku podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné
náklady.
5. Čistenie a oprava priekop, rigolov, cestných priepustov.
Zabezpečenie funkčnosti odvodňovacích priekop a cestných priepustov, čistenie, oprava zemných
a dláždených priekop pri ich poškodení alebo zanesení, vrátane materiálu a pomocného materiálu
potrebného k oprave, dodávka materiálu a hmôt s presunom v okruhu 20 km, s naložením,
odvozom a uskladnením nepotrebného odpadového materiálu na skládku podľa zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na
vlastné náklady.
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6. Oprava uličných vpustov, výšková úprava šácht, poklopov a mreží.
výšková úprava šácht a vpustov pri ich poklese oproti nivelete cesty alebo terénu (podl'a príslušnej
STN), výmena poškodených potrubí, nefunkčných poklopov a mreží, doplnenie odcudzených
poklopov a mreží, prefabrikovaných dielcov, resp. monolitických častí, vrátane dodania materiálu
a pomocného materiálu potrebného k oprave, dodávka materiálu a hmôt s presunom v okruhu 20
km, s naložením, odvozom a uskladnením na skládku podľa zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a
o zmene niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné náklady.
7. Oprava cestných a chodníkových obrubníkov.
Predmetom činnosti bude zabezpečenie údržby cestných a chodníkových obrubníkov betónových
a kamenných. vysekanie alebo vyrezanie poškodeného obrubníka z podkladu, doplnenie obrubníka
do lôžka z betónu, vyškárovanie styčných škár cementovou maltou, dodávka materiálu a hmôt s
presunom v okruhu 20 km, s naložením, odvozom a uskladnením
nepotrebného materiálu (hmôt) na skládku podl'a zákona Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné náklady.
8. Údržba a oprava oporných múrov.
Zabezpečenie bežnej údržby oporných múrov, vysekanie, resp. vybúranie uvoľnených a
poškodených prvkov (kameňov, betónových dielov z múra, doplnenie prvku do maltového lôžka a
vyškárovanie cementovou maltou, oprava zvetranej omietky, zvetraného škárovania múrov,
drôteného pletiva múrov, dodávka materiálu a hmôt s presunom v okruhu 20 km, naloženie, odvoz
a uskladnenie odpadového a nepotrebného materiálu na skládku podl'a zákona Č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene niektorých zákonov, so zhodnotením a zneškodnením odpadu na vlastné
náklady.
9. Údržba drenážnych trás, dažd'ovej kanalizácie.
Predmetom činnosti bude údržba trás drenáže, tzn. udržiavanie prietočnosti rúrového materiálu
profilu DN 150, 200 a 300 a drenážnych šácht, dažďovej kanalizácie DN 150 -1200 vrátane
dodávky a výmeny nefunkčného
alebo poškodeného rúrového materiálu, prefabrikovaných
dielcov, poklopov, odcudzených poklopov.

10. Údržba a oprava dlažby v MPR a spevnených plôch na verejnom priestranstve.
Predmetom činnosti bude údržba a oprava kamennej dlažby (porfýr), zámkovej dlažby, vysekanie
alebo vyrezanie poškodených prvkov s dodávkou materiálu a doplnením prvkov do lôžka z
betónu, vyškárovanie škár cementovou maltou, pieskom, vyčistenie podkladu, dodávka materiálu
a hmôt s presunom v okruhu 20 km, s naložením, odvozom a uskladnením odpadového materiálu
(hmôt) na skládku podl'a zákona Č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov, so
zhodnotením a zneškodnením na vlastné náklady.
11. Použitie techniky.
Zabezpečenie
plánovaných, neplánovaných činností, činnosť pri odstraľí.ovaní následkov
živelných pohrôm, havárii, požiarov a iných nepredpokladaných
činnosti pri ktorých bude
využívaný mechanizmus. Cena jednotlivých položiek zahŕňa celkové náklady na prevádzku
a použitie mechanizmu bez ďalších vedľajších nákladov.

Článok III.
Cena za dielo
3.1. Cena za dielo bude vychádzať z jednotkových cien za jednotl ivé činnosti, uvedených
v špecifikácii ceny (cenníku) podľa prílohy č.l , ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy, a bude
určená rozsahom výkonov zhotovitel'a, zrealizovaných na základe protokolov o zadaní, odovzdaní
a prevzatí prác podl'a prílohy č.2 tejto zmluvy. Konkrétna finančná čiastka na príslušný kalendárny rok
na účely plnenia predmetu tejto zmluvy bude schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.
3.2
Zhotoviteľ je však povinný preukázať, že zadanie zákazky prostredníctvom aplikovania in
house obstarávania je hospodárnejšie ako zadanie rovnakého predmetu zákazky s uplatnením postupov
podľa zákona o VO. Preukázanie
hospodárnosti v rámci tohto typu zákaziek je potrebné vykonať
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prostredníctvom prieskumu trhu, na základe ktorého zhotoviteľ preukáže trhovú cena rovnakých alebo
porovnateľných predmetov zákazky. Prieskum trhu je možné vykonať napr. posúdením informácií o
cenách uverejnených na webových stránkach dodávateľov, alebo elektronického trhoviska, alebo na
základe preskúmania zmlúv uzavretých inými verejnými obstarávateľmi, ktoré môžu byť zverejnené v
Centrálnom registri zmlúv.
3.3. Cenník je platný a účinný po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a je pre obe zmluvné strany
po túto dobu záväzný. Jednotkové ceny uvedené v cenníku sú cenami pevnými aje ich možné navýšiť
iba o medziročný koeficient miery inflácie zverejnený Štatistickým úradom SR, na požiadanie
zhotoviteľa.
3.4. Cena za práce bude fakturovaná v mesačných intervaloch, pričom nárok na fakturovanie
jednotlivých čiastok ceny za služby vzniká zhotoviteľovi až po vykonaní prác a ich riadnom prevzatí
podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí zo strany objednávateľa,
ktorý bude
objednávateľovi zaslaný spolu s faktúrou za práce vykonané v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3.5. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru za vykonané dielo v príslušnom kalendárnom mesiaci,
a to najneskôr do l Sidňa nasledujúceho mesiaca a objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú cenu
za práce, ak boli riadne vykonané a prevzaté, v lehote splatnosti do 30 dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. Zhotoviteľ bude pri fakturácii účtovať DPH v zmysle právnych predpisov platných
v čase realizácie diela.
3.6. Úhrady platieb za práce poskytované zhotoviteľom v zmysle Čl. ll. tejto zmluvy sú však
podmienené predchádzajúcim schválením týchto prác objednávateľom, po posúdení, či práce boli
vykonané presne v súlade s podmienkami tejto zmluvy. V prípade, že práce neboli vykonané v súlade
s podmienkami tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu platieb až kým zhotoviteľ
neodstráni svoje zanedbanie, a to opätovným uskutočnením týchto prác na vlastné náklady. Uvedené
skutočnosti sa vždy písomne zdokumentujú a zaznamenajú v protokoloch o zadaní, odovzdaní
a prevzatí prác.

Článok IV.
Doba trvania zmluvy
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.2. Zmluva môže zaniknúť:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba
je jednomesačná a začína plynúť prvým dľíom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
d) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ hrubo porušuje
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, a ak k náprave nedošlo ani v primeranej dodatočnej
lehote poskytnutej objednávateľom. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle
oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane.
e) písomným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa v prípade, ak objednávateľ opakovane
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z článku V. bod 5.19. tejto zmluvy.
4.3. Za hrubé porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje nesplnenie si povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy, najmä opakované nedodržanie dohodnutých termínov plnenia, opakovane nekvalitne
vykonané dielo alebo neodstránenie vád v lehote určenej objednávateľom.
4.4. Pri ukončení zmluvných vzťahov medzi objednávatel'om a zhotovitel'om pred uplynutím
dojednanej doby si zmluvné strany vzájomne vysporiadajú finančné nároky vyplývajúce z plnenia
tejto zmluvy podľa stavu ku dňu skončenia tohto zmluvného vzťahu.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas a v rozsahu vymedzenom objednávateľom
v protokole o zadaní, odovzdaní a prevzatí prác.
5.2. Práce skutočne vykonané zhotovitel'om podľa tejto zmluvy je zhotovitel' povinný vykázať v
protokole o zadaní, odovzdaní a prevzatí prác, ktorý po ich vykonaní predkladá objednávateľovi na
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schválenie. Podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní a prevzatí prác zo strany objednávateľa a po
ukončení diela sa dielo považuje objednávateľom
za riadne vykonané a prevzaté.
5.3.
Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané
práce podpísaním
protokolu
o zadaní.
odovzdaní a prevzatí prác bez zbytočných prieťahov. Týmto prevzatím zhotoviteľovi
vzniká nárok na
fakturáciu ceny za dielo a objednávateľ je povinný uhradiť ťakturovanú cenu diela v lehote podľa čl.
IlI., bodu 3.4 tejto zmluvy.
5.4. Protokol
o zadaní,
odovzdaní a prevzatí prác predkladá zhotoviteľ objednávateľovi
spolu
s faktúrou za vykonané dielo v lehote uvedenej v článku III, bodu 3.4 tejto zmluvy.
5.5. Práce, ktoré nie sú predmetom
tejto zmluvy alebo, ktoré zhotovitel'
uskutočnil
bez zadania
objednávatel'a,
nie je objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť za nich cenu, s výnimkou prípadov
živelných pohrôm, ohrozenia života a zdravia, zabránenia škôd a zabezpečenia bezpečnosti
osôb či
majetku.
5.6. Zhotoviteľ je oprávnen) vykonať aj práce resp. služby, ktorých konkrétna špecifikácia nie je
predmetom
tejto zmluvy,
za predpokladu,
že vyvstane
potreba
ich realizovať a úzko súvisia
s predmetom tejto zmluvy. Vykonanie týchto prác resp. služieb je však podmienené predchádzajúcim
písomným súhlasom objednávateľa,

5.7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou,
rešpektovať pokyny objednávateľa a pri realizácii predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné právne
predpisy a technické normy v oblasti prevádzkovania a bezpečnosti na miestnych komunikáciách.
5.8. Zhotovitel' je povinný pri vykonávaní prác byť viditeľne označený svojím obchodným menom,
a to na strojových mechanizmoch použitím, ktorých sa služba vykonáva, ako aJ na pracovnom
oblečení svojich zamestnancov.
5.9. Zhotoviteľ uvedie objednávatel'ovi kontaktnú osobu a telefónne číslo, na ktorom je možné
skontaktovať sa so zhotoviteľom v prípade potreby v čase medzi 7.30 a 15.45 hod. v pracovných
dňoch a tiež určí zodpovedného zamestnanca na zadávanie, kontrolu a preberanie diela a oboznámi
s ním objednávatel'a.
5.10. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že ak sa v prípade riešení havarijných situácií vyplývajúcich z tejto
zmluvy nebude možné zo strany objednávatel'a skontaktovať so zhotovitel'om vyššie uvedeným
spôsobom (do 6 hodín), môže objednávateľ práce zabezpečiť prostredníctvom iného dodávatel'a.
5.11. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na vyzvanie objednávateľa pravidelných dispečingov, na
ktorých sa dojednáva koordinácia vykonávania prác na príslušné obdobie.
5.12. Objednávatel' je opráv nený dávať zhotovitel'ovi pokyny súvisiace s plnením predmetu tejto
zmluvy. vrátane pokynov ohľadom časového rozmedzia, v ktorom má byť realizácia prác vykonávaná
a času ukončenia diela.
5.13. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať práce aj v štádiu ich vykonávania a žiadať zhotovitel'a
o odstránenie vád a o riadne vykonávanie prác.
5.14. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že zhotoviteľ môže vykonať predmet
tejto zmluvy aj v subdodávke prostredníctvom tretej osoby. Za zabezpečenie stavebných prác
prostredníctvom
subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní pred plánovaným nasadením subdodávatel'a na realizáciu
diela, písomne oznámiť objednávatel'ovi presnú identifikáciu subdodávatel'ov, prostredníctvom
ktorých bude uskutočňovať stavebné práce. Subdodávatelia zhotovitel'a musia splňať podmienky
podl'a ~ 32 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotovitel' je povinný na vyzvanie objednávatel'a do 10
kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podl'a predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávatel'a za predpokladu, že
daný subdodávateľ splňa podmienky podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny
subdodávatel'a je zhotovitel' povinný v lehote 15 dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi
presnú identifikáciu subdoclávatel'ov, ktorých sa uvedená zmena týka. Zhotoviteľ aj jeho
subdodávatelia známi v čase uzatvárania zmluvy sú povinný preukázať že sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora, ak splňajú zákonné podmienky zápisu.
5.15. Objednávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť vykonanie časti prác tvoriacich predmet tejto
zmluvy vo vlastnej réžii.
5.16. Zhotoviteľ bude povinn)':
a) udržiavať a opravovať miestne komunikácie s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) riadne hospodáriť s finančnými prostriedkami určeným i na zabezpečen ie údržby a opravy
miestnych komunikácií,
c) realizovať bežnú a havarijnú údržbu a opravy na základe odsúhlasenia objednávateľom,
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d) odstraňovať škody na predmete obstarávania spôsobené poveternostnými vplyvmi a inými
činiteľmi,
e) viesť evidenciu potrebných opráv a odstraňovania škôd,
f) pri svojej činnosti dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy
v oblasti prevádzkovania a bezpečnosti na miestnych komunikáciách.
5.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady:
- údržbu, likvidáciu a vypratanie miesta činnosti opráv a údržby,
- stráženie miesta činností opráv a údržby,
- udržiavanie poriadku a čistoty v mieste vykonávania opráv a údržby a v jeho bezprostrednom okolí
(prístupové komunikácie. cesty a chodníky) a odstraňovanie odpadov a nečistôt vzniknutých pri
vykonávaní opráv a údržby,
- bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov,
- všetky povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné k dočasnému užívaniu
verejných a ostatných plôch za účelom vykonávania opráv a údržby, vrátane správnych poplatkov
a sankcií spojených s užívaním týchto plôch v rozpore s povoleniami a/alebo inými rozhodnutiami,
resp. uložených v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s vykonaním opráv a údržby,
- dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov
a zariadení a ich presun,
- všetky potrebné stavebné mechanizmy a náradie potrebné k vykonávaniu opráv a údržby,
- vypratanie a vyčistenie staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia miestnych komunikácií po
vykonaní opráv a údržby.
5.18. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik všetkých škôd, ktoré spôsobí
pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy svojím zavinením, ako aj zavinením osôb, ktoré použil na
splnenie svojich záväzkov voči objednávateľovi, vrátane škôd vzniknutých z tohto dôvodu tretím
osobám
5.19. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas platiť na účet zhotoviteľa dohodnuté platby v zmysle
článku III. tejto zmluvy.

Článok VI.
Zadávanie, odovzdávanie a prevzatie diela
6.1. Druh, postup, rozsah a čas plnenia diela bude konkretizovaný v protokole o zadaní, odovzdaní
a prevzatí prác na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa.
6.2. Uvedený protokol bude podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6.3. Objednávateľ prevezme dielo, ktoré bude bez vád, podpísaním protokolu
v časti "prevzatie" a zároveň zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať len toto dielo. V protokole bude
uvedený stav diela po jeho odovzdaní a prevzatí.
6.4. Prevzatie a potvrdenie zrealizovaného diela bude vykonávať poverený zamestnanec.
6.5. Objednávateľ a zhotoviteľ bude považovať dielo za splnene jeho prevzatím a podpísaním
protokolu v časti "prevzatie" objednávateľom. Pri diele vykonávanom priebežne sa za splnenie bude
považovať aj vykonanie jeho časti.
6.6. Zhotovitel' sa zaväzuje, že všetky prvotné doklady budú pre kompetentných zamestnancov
objednávateľa k dispozícii k nahliadnutiu.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo pri jeho prevzatí, a ktoré sa vyskytnú po jeho
prevzatí v záručnej dobe. Ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady, o ktorých zhotoviteľ vie, je povinný
na ne objednávateľa upozorniť.
7.2. Ak pri preberaní diela objednávatel' zistí, že dielo má vady, vyhradzuje si právo protokol o zadaní,
odovzdaní a prevzatí prác nepodpísať a dielo neprevziať. Objednávatel' v takom prípade písomne určí
lehotu na odstránenie vád, prípadne aj spôsob ich odstránenia. Ak zhotoviteľ vady v lehote neodstráni,
nemá nárok na úhradu ceny za vadné výkony.
7.3. Ak objednávateľ zistí vady diela až po prevzatí diela podpísaním protokolu o zadaní, odovzdaní
a prevzatí prác, je povinný o tom bezodkladne upovedom iť zhotoviteľa (reklamácia) a určiť mu lehotu
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na odstránenie
vád, prípadne aj spôsob ich odstránenia.
Ak zhotovitel'
vady v stanovenej lehote
neodstráni,
nemá nárok na úhradu ceny za vadné výkony a objednávatel'
si vyhradzuje
právo
odstránenia vád u iného subjektu s právom na refundáciu s tým spojených nákladov u zhotovitel'a.
7.4. Záručná doba bude 60 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia diela.

7.5. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
Zodpovednosť za škodu
8.1. Zhotoviteľ je v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka povinný počínať si tak, aby nedochádzalo
ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a na životnom prostredí.
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy
svojím zavinením. ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie svojich záväzkov voči
objednávateľovi, vrátane škôd vzniknutých z tohto dôvodu tretím osobám.
8.3. Pri uplatnení náhrady škody sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Článok IX.
Zmluvná pokuta
9.l. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať opravy a údržbu
podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške
166,- E, slovom jednostošesťdesiatšesť eur za každý dd'! omeškania. V prípade opakovaného
omeškania zhotovitel'a so splnením záväzku vykonať opravu a údržbu v priebehu troch po sebe
idúcich kalendárnych mesiacoch, je objednávatel', popri zmluvnej pokute podl'a predchádzajúcej vety.
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 16 600,- E, slovom šestnásťtisícšesťsto
eur. To isté platí v prípade. že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov
opráv a údržby.
9.2. Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej
strany doručenej povinnej zmluvnej strane.
9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá a náhrada škody môže byť uplatňovaná
objednávateľom voči zhotovitel'ovi v plnej výške.
9.4. Objednávatel' je oprávnený jednostranne započítať proti pohl'adávke zhotovitel'a voči nemu na
zaplatenie ceny za dielo podľa tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohl'adávky voči zhotovitel'ovi na
zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

Bezpečnosť

ČlánokX.
o ochrana životného prostredia

10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotovitel' zaväzuje plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej len " BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len "PO") v sídle.
priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa,
v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej
len "pracovisko" alebo "stavenisko"). Zhotovitel' je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného
prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len "ŽP").
Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé
dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotovitel' preberá vo vzťahu
k objednávatel'ovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.
10.2. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri
plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotovitel'.
10.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podl'a tejto zmluvy výlučne takými fyzickými
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť
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zodpovedajú
tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny
vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len "zamestnanci"). Zamestnancom sa na účely tohto
článku rozumejú
všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem
zamestnancov
objednávateľa,
a to zhotoviteľ,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce
osoby,
jeho zamestnanci,
jeho subdodávatelia,
ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich
zamestnanci.
10.4.
Zhotoviteľ
je
povinný
preukázateľne
informovať
zamestnancov
o nebezpečenstvách
a ohrozeniach,
ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť,
a o výsledkoch posúdenia rizika,
o preventívnych
opatreniach a o ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ
na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov
ana nimi
vykonávané
práce na pracovisku pri plnení
tejto zmluvy,
o opatreniach a postupe
v prípade
poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade
zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie
BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len "preškolenie").
10.5. Zamestnanci
nesmú na pracovisku
požívať alkoholické
nápoje, omamné látky, psychotropné
látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia
a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
10.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď ohlásiť vznik každého pracovného úrazu objednávatel'ovi.
10.7. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným
nebezpečenstvom
vzniku poziaru,
zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na
zabezpečenie
PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú
hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných
druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO.
10.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávatel'ovi
ekologickú ujmu, ktorú
pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie
kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich
preprave.
10.9. V rámci ochrany ŽP je zhotovitel' povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi
vznikajúcimi
pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi
predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len "OH") tak, aby bol naplnený jeho účel.
10.10. Vnesenie akýchkoľvek
vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko,
ktoré sa
môžu stať nebezpečnými
odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich
súpis.
10.11. Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa
odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy,
pričom za plnenie týchto povinností
zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
Zhotoviteľ
zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo odpadu oznámi
objednávateľovi,
zhromaždí
odpad
oddelene
podľa
druhov
odpadov
a zabezpečí
ho pred
znehodnotením,
odcudzením
alebo iným nežiaducim
únikom, železný šrot a iný kovový odpad
neznečistený škodlivinami
odovzdá objednávateľovi do Centrálneho zhromaždiska ostatných odpadov
a zvyšný odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo zabezpečí jeho
zneškodnenie oprávnenou
osobou. Za týmto účelom zhotoviteľ uzatvorí s treťou osobou zmluvu
o budúcej zmluve o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov
a následne zmluvu o zhodnocovaní
a zneškodňovaní
odpadov
. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na
požiadanie
objednávateľa,
v lehote troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi,
preukázať objednávateľovi
uzatvorenie zmluvy o zhodnocovaní a zneškodňovaní
odpadov podľa
predchádzajúcej
vety.
10.12. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi
za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými
štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za
porušenie povinnosti
na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti
podl'a tohto článku zaťažovali
zhotoviteľa
a nie objednávateľa,
ktoré boli objednávateľovi alebo
vlastníkovi
objektu po vyčerpaní
opravných
prostriedkov
uložené, ak objednávateľ riadne a včas
umožnil
zhotoviteľovi
uplatňovať v príslušných
konaniach
všetky dostupné návrhy,
opravné
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných
konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal,
a ak náklady spojené s uplatňovaním
týchto
návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.
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10.13. Porušovanie pravidiel BOZP,
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho

PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany
kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

zhotoviteľa

Článok Xl.
Doručovanie
11.1. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len "oznámenia") budú medzi
zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie
zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať,
alebo na tretí dell odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa
odseku 11.2. tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo
oznamované telefonicky v pracovný dd'! v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod., považuje sa za doručen ú
v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň,
11.2. Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú
adresu: Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 O l Prešov
kontaktné osoby:
a) vo veciach zmluvných:
Ing. Andrea Turčanová
tel.: 00421513100101
e-mail: primatorka@presov.sk
b) vo veciach technických:

Mgr. Ján Riško
tel.: 00421 51 31 00225
e-mail: igD_!riskQ@pl:~l'ov~l~
Petre Kopčík
tel.: 00421 51 31 00225
e-mail: peteJ:,_~_QP9iK(f{lJm~_$_Q_y,s.I\

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu:
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o
Pionierska 24
Prešov
kontaktné osoby:
a) vo veciach zmluvných:

b) vo veciach technických:

Ing. Martin Kolesár
Tel.: 0944458786
Email: konatel@spravaciestpresov.sk
Ing. Pavol Mižanin
Tel.: 0905 829 981
Email: mizanin@spravaciestpresov.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré
budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.
11.3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto
zmluvy, zmenu či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať. že
neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
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Článok XII.
Mlčanlivosť
12.1. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej
zmluvnej strany (ďalej len " dotknutá zmluvná strana") a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej,
personálnej, hospodárskej a /alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné
informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá
zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej
súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá
zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka
(ďalej len "dôverné informácie").
12.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení
a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného
prechádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe
neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo pre iného nevyužiť,
b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku
konfliktu záujmov s dotknutou zmluvnou stranou,
c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy ana dosiahnutie účelu
podľa tejto zmluvy,
d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na plnenie
predmetu tejto zmluvy a Ll ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto informácií a povinností
s tým súvisiacich,
e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu.
12.3. V prípade porušen í ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 12.2. tohto článku zmluvnou stranou
je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 5 000,- E. a to za každé jedno porušenie danej povinnosti stým, že zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto
povinností.

Článok XIII.
Osobné údaje
13.1. Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, (ďalej len "dotknutá
osoba") týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany
objednávateľa (ďalej len prevádzkovatel"')na
stanovené účely, vrátane získavania osobných údajov
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií,
monitorovania
pracoviska
prevádzkovateľa
a tretích strán pomocou
videozáznamu
alebo
audiozáznamu, získavania osobných údajov
aj od inej osoby, spracúvania osobných údajov
v informačnom systéme, sprístupňovania a poskytovania osobných údajov tretím stranám.
13.2. Súhlas podľa odseku 13.1. tohto článku sa vzťahuje
a) na osobné údaje dotknutej osoby, ktorými sú titul, meno, priezvisko (aj rodné a predchádzajúce),
dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, miesta, na ktorom sa zdržuje, trvalého pobytu,
prechodného pobytu a tolerovaného pobytu, telefónne čísla, číslo bankového účtu, číslo občianskeho
preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, vzdelanie, odborné kurzy, certifikáty,
osvedčenia, podnikateľské oprávnenia a povolenia, ostatné oprávnenia a povolenia, údaje týkajúce sa
zamestnania, údaje o plnení záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, údaje potrebné pre
správu a vymáhanie záväzkov dotknutej osoby podľa tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, všetky
písomnosti, vrátene písomností osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy týkajúce sa dotknutej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ako aj ďalšie osobné údaje,
ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania,
b) na nasledovné účely, ktorými sú uzatvorenie tejto zmluvy a prípadných ďalších zmlúv súvisiacich
s touto zmluvou a ich plnenie a prípadné vymáhanie, vedenie účtovnej evidencie podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, plnenie povinností na úseku daní, priamy marketing, udržiavanie
poštového styku a evidencia osobných údajov, ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov
IOll2

prevádzkovateľa a tretích strán, výkon oprávnených činností prevádzkovateľa a tretích strán, kontrola
plnenia tejto zmluvy a prípadne ďalších zmlúv súvisiacich s touto zmluvou, dodržiavanie právnych
predpisov, ostatných predpisov a pokynov
na zaistenie BOZP, PO a OH, ako aj plnenia úloh
dotknutej osoby, občianske súdne konania, konania o priestupkoch a iné správne konania a plnenie
povinností a realizovanie všetkých úloh prevádzkovateľa a tretích strán podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov,
c) na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však na dobu
vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom Č. 431/2002
Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom Č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) aj na tretie strany, ktorými sú osoby priamo alebo nepriamo majetkovo a personálne prepojené
s prevádzkovateľom,
ich zástupcovia, audítori, daňoví a iní poradcovia, osoby , s ktorými je
prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, ako aj osoby, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.
13.3. Dotknutá osoba je zároveň oprávnená kedykoľvek uplatniť písomnú námietku proti využívaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku a proti poskytovaniu osobných
údajov na účely priameho marketingu. Táto námietka sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
na iné účely.
13.4. Súhlas podľa odseku 13.1. tohto článku môže byť dotknutou osobou odvolaný iba v prípade
porušenia povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov uvedených v odseku 13.1.
tohto článku. Toto oprávnenie sa neuplatní v prípadoch, ak spracúvanie osobných údajov vyžadujú
všeobecne záväzné právne predpisy.
13.5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámen á s podmienkami spracúvania osobných údajov,
so svojimi právami na úseku ochrany osobných údajov a že poskytnuté osobné údaje sú správne
a úplné. Dotknutá osoba berie na vedomie, že za nepravdivosť poskytnutých osobných údajov
zodpovedá.
Zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať prevádzkovateľa
o zmenách v osobných údajoch.
13.6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od dotknutej osoby preukázanie pravdivosti
poskytnutých osobných údajov predkladaným dokladom.

Článok XIV.
Údaje o subdodávateľoch
14.1 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe Č. 1. Údaje
o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
14.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so
zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je
fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje
stavebné práce alebo poskytuje službu.
14.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi
akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávate!'a vykonanej
podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje
o subdodávateľoch.
14.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ
musí
byť odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.

Článok XV.

Osobitné ustanovenia
15.1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
vytvárať nevyhnutné technické, organizačné, kapacitné a finančné predpoklady pre splnenie úloh
dohodnutých v tejto zmluve.
15.2. Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať tak, aby prípadné spory a nedorozumenia vyriešili
dohodou a mimosúdnou cestou.
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15.3.
Práva a povinnosti
Obchodného zákonníka.

neupravené

touto

zmluvou

sa budú

riadil'

príslušnými

ustanovenia-;

15.4. Zmluva môže byť menená a doplňovaná len so súhlasom oboch zmluvných strán a to fonr.
písomných. číselne označených dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpis; .
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každc ;
zmluvných strán ajeden rovnopis Úrad pre verejné obstarávanie.
15.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvn .. _
strán.
15.7. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnost" dňom nasledujúcim
dni jeho zverejnenia.
15.8. Táto zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom g:::
potvrdzujúc, že bola uzatvorená slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nev~IK'_::::.
podmienok, ju zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa ....................
"- ••• ~

~

<"

_,o

~.---

Objednávateľ
Mesto Prešov
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Zhotovitel'
Správa a údržba komunikácií
mesta Prešov. S.r.o.

Špecifikácia

ceny

Príloha č.1

Stavba: Bein~ Í1drlbIJ miestnych komunlkúcll v mosto Preiov
Objo:,t: Údržba MK

Objednávateľ:
Zhotovitef:
Miesto:

Spracoval:

Dátum:

..
'\

Kódpcložky

113106121

1

2 113106221
3 113106241
4 113107142

s

113107144

a

113107231

7 113151114

e

113202111

9

113307123

10 11330713>1
11 113308441

12 120901123
13 122301101
·14 122301102
5 122302201
. 16 130201001
17 131201101

18 132201101
19 133201101
20 133201109
21 139711101

22 141701101
.~'a 162701112
,.~

24 107101101

25 174101002
26 181101102
21 181301101
~,J~

28 1212532111

Popis

Cena
Mn02stvo
jednotkováv
celkom
€bezDPH

MJ

Rozobl3ranledlatily, z betónovýchalebo kamEInin. dlafdrc,
dosiek alebo tvaroviek, -0,138001
m2
125,000
Rozoooraniediafby vozoviek v plochedo 200 m2 z drobn9Cl1
m2
kOCIek, -0,200001
500,000
Rozoboranievozovkya plochyz panelovso Ikáraml zaHatymi
asfaltovoualebo cementovou maltou, -0,408001
m2
500.000
Odstránenie krytu asfaltovéhov ploche do 200 m2. hr. nad
50 do 100 mm, -0,181001
m2
800,000
Odstránenie krytu asfaltovéhov ploche do 200 m2, hr. nad
150 do 200 mm. -0.450001
m2
6900,000
Odstráneniekrytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr.
vrstvydo 150 mm, -0,225001
m2
400,000
OdstránenieBsfaltovéhopodkladU alebo krytu frézovan1m,v
ploche do 500 m2,pruhdo 750 mm,hr. 50 mm, -O,12700t
m2
1100,000
Vytrhanieobr{lb kamenn9ch, 8 vybllranlm IMks, z krajnlkov
alebo obrubnfkovstoJatých, -0,14500t
m
2000,000
Odstráneniepodkladuv plochedo 200 m2 z kameniva
hrubéhodrveného, hr.200 do 300 mm, -0,400001
m2
500,000
Odstráneniepodkladuv ploche dO 200 m2 z betónu prostého,
hr. vrstvydo 150 mm, -0.225001
m2
100.000
Rozrytle vrstvy podkladuz kameniva,bez Zhutnenla, bez
ma
ast'altovéhospojiva
800,000
BClraniekonätrukcllz betónu železovéhoa predpätéhov
odkop!l\vkach
m3
32,000
Odkopávka IIprekopévka nezapaženév homIne4, do 100
m3
m3
85,000
Odkopávkaa prekopávkanezapaženáv hornine4, nad 100
m3
do 1000 ma
146,000
Odllopávkaa prekopávka nezapaženápre cesty,v homIne4
m3
do 100m3
370,000
Výkopjamy a ryhy v obmedzenompriestore horn. tr.3 ručne m3
40,000
m3
Výkop nezapazeneJjamy v hornlne3, do 100 ma
40,000
Výkop ryhy do !Irky 600 mm v horn.3 do 100 ma
m3
200,000
Výkop äachtyzapažene], hornina 3 do 100 ma
m3
20,000
Prfplatokk cenám za lepivost' pri hlbeni iachlet zaptdených I
m3
nezapaženýehv homlne 3
20,000
Výkop v uzavretých priestorochs nalo!enfm výkopu na
m3
dopravný prostriedokv homina 1 až 4
21,000
Pretláčanie rúry v hornlna tr. 1-4 v hlbkyod 6 m dlžkY do 35 m
vonkaJliiehopriemerudo 200 mm
m
32,000
Vodorovnépremieslnenievykopku po spevnenejceste,
hominy Ir.1·4 do 15000 m
m3
250,000
Nakladanieneufahnutéhovýkopl<u z hornin Ir.1-4 do 100 m3 m3
75,000
Zásyp aypaniJ10uso Zhutnen(mJám, iachtet, fÝh, zärezov
m3
alebo okoto obJaklov nad 100 do 1000 m3
250,000
Úprava plánev zärezochv homlne 1-4 so zhutnenlm
m2
300,000
Rozprestre!ieornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100
mm
m2
18,000

Z,~ftl\ld';]"ff,;l
I~OtkO pre Irativod z kameniva hrubéhodrvenéhofrakcie 1632 mm

I m3 I

Cena celkom v €
bez DPH

1,000

125,000

0,800

400,000

1.500

750,000

6,000

4800,000

3,000

20700,000

3,000

1200,000

2.350

2585,000

1,000

2000,000

3,000

1500,000

10,000

1000,000

0,200

160,000

40,000

1280,000

7,000

595,000

5,000

730,000

5,000
43.000
9,000
8,000
12,000

1850,000
1720,000
360,000
1800,000
240,000

1.000

20,000

35,000

735,000

30,000

960.000

8,500
6,000

2125,000
450,000

3,000
1,000

750,000
300,000

3,000

54,000

30,000

900,O(l(l

i

30.0001
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Kód pOlollf,y

Č.

2127

..

,-

Tľ"Iivody z íl9xctir(máilllych

Mnofstvo

MJ

rur DN 'i eo

m

200.000

5,000

m

8l1,000

1,500

~I!IQm

dronli~;POtrtihfm oz rúr DN do

lhÔ!Ovenie výplne r,.hy s
:lO!!, výsky nad 200 do 300 mm

2'14500111

3D

-Murivo zál<lado\lýCh pásov PREMAC 50)(30::25 a betónovou

27427130:1
32- -------275313611

výplňou C 16/20 nr. 30 cm

33 275351217

Debnenie stien Uildlldoweh

1-

mS

16,000

155,000

35,000

70,000

pätlel:. zho!ovenie-tradi/lné

m2

250.000

4.000

Debnenle stien z~ldQdo\lých pälial:, ~dslránenle.tr!ldléné

m2

250,000

0,500

e.c 1Sf20

lí--I'·~"M~.~'~"~"~-~ "
I 35 4fj'I5Q41H

hy pod dron~i:ne !)olruble

'i,2.!.~~~2'11j
-~~-I
:JB 45Hl:il3111

,
465921115

Gfl0t;nené iltrllom

102,oaOI

~._~,QO(l.i
2450,0001'

--~..

113103612

m2

180,000

1,000

160 mm

ili

6~,OOO

1,f.lOO

36,000

6,000

42,000

20,000

m2

1eO,OOa

125.000

----

43 5!l4721111

I---'~.

.

":1:: -~.~~~
44153475111'1
3'1111

46151.)4831111
~:-~._~~"-

,.

106,t100'

100 mm

Podklad alebo podsyp zo Atr1<opieSllu-II rozprestre!fm,
IIli1čenfm a zhutnen!m po zhutnen( tlf. 200 mm
l--'
.,
Po(llllad alebo kryt ll! kamenlva hruiläho drveného ver. 32·63
mm s rozprestrotim iii :zhuln.hr. 80 mm

m2

151.10,000

1,600

m2

10CO,COO

1,000

m2

10no,OOo

1,500

m2

1000,000

1,700

Podklad alebo kIYI z kameniva hrul::§ho drvenéhoveľ. 32·53
mm s rozprestrelim a zhuln.hr. 150 mm

m2

1000,000

3.000

Pc::!!(lad zo Strkcdrvlny s rozprestroií·fm ili zhu!nenlm po
:dmliltlllf hr. 100 mm

m2

1000,000

2.000

.~,""

~"'..

P:;flltlad zo štrko!:lfvlny II
~huinenf hr. 200 mm

_.,._

rozprtlsimllimili zhutoonlm

-

216,000

7.~_840,O~jl

1350,0001
.;

,-

RO:l.obaranie zäml~()vej dlažby vilefu§.:Í1 druhov v ploche fllld
20 m2, -O,2600il1
vl'liJenim il :zllutnar.lm po zhulnenll'lr.

564261111

.••.,""""""'==

1!l1l,()(JO

7,500

P(jdkladl alebo podgyp zo !llrllopiesI~18 rozpres!reUm,

41 IS642311j,~

1000,000

@"denie prstel1co nieto rämu potí pô;dopy I!I mreže, výšky

_'~:~~daniedlažby z balónových d!l,,!~:t ili tv;!imic na sucho,
do GO kg, hr.doo!ek do 100 mm

-

po

-

:1 250,O(m!

. ""'''''''''''''''''_''''"'''--)

1000,0001
."'0

1 Soo,OOO

..

1700,OO~

""","

3000,ClOO

_.
,~

:'.OOO,OIlI}!

m2

10CO,OOO

a,200

Pc,iltlad z kamenivs obalenét\o asfn:lom s rozpres!rellrm III
zhutnenírn tr.n., fll> ?hutnenl hr. 50 mm

m2

1000,000

8,000

8000,OOD

Podklad z kamenlva obaleného asf2ll!om s rozprlilslrením II
zhalnením tr.II., po zhutnenf hr, eo 111m

m2

1000,000

9,000

II 000,000

Úprava doterajšieho krytu z kameniviil drveného v mnoistve
49 565501111 i~O
m3/m2

4', 5!l5131021

--

43 565141021

~~..

"

m2

1000.000

2,200

m2

300,000

11,000

Pcdklad z prc!lt6ho betónu tr. C 11/1 II hr. 250 mm

m2

300,000

16,000

5400,OO()

mS

125,000

50,000

62!:iO,OO()'

1,000

120,000

' •.••_,_

-- IJ
5

""

1

,~ ••~

ss 572713'112

,_

---~-i:-:'-

54 ~~~~,._
572751111_._-

I. .

toll 512151113
,-~----,.-

3 200,O!)~

-

•. C~""'. 150mm

~'

I

~"~l

.,".~- -~'-><"~-'!

c!rveným

!IS
100 mm
Zaisťovací prah z upraveného lomo'Jéílo kameňa, 111-1 dne a v
svchu molioračných !Ianálov, na sucho
m3

38 4522160HI

I-~

_.

"'.,"'.__

iCO mm

~-

f~

C.macelkomv €
bllzDPH

Vc:v.iOi'Cvm! !\tilírijjitmttcf®

t~

.~

jsdnotková v
G bé:t DPH

m3

Betón Uikladových pätlek, prostý

,21.,275351216

-

Cena

Popis

jJpravenie výtlilOv a prej)adnut)Ícil miest na
IWlílunikáciáchso šlrkopleskom

VtfO'IInanie povrchu s rozpreslr. hmôt El zhlllnenlr" podltllldQV
I;c<menlvom obalen11m asfallom (OK)
I
Vy3pwallenle výtlltu\llIatym Elllfaltom, pri spotrebe na 1 km
t
I::ml.lnlkäcle do 10 t
_"
Vyspraven!eI/9tUIOVasfaltovým beíótlOm, pIl spotmbe na 1

11111 komunikácie do 10 t

,.-

150,000

37,600

t

1000,000

129,000

t

110,000

260,1J0~

"~~o.ooo:

l
i

t

krytoV:lSlfaltovým be!ól'1om

'120'O(J~j

7

'.

t(.)~ii:;:~rÓzií povrchu vozovky·

.,
Vyrr'ovnani:> povrchu íl rozprílslronim ilml)t ii'! zhutnanfm

Si' 512753111

-"'_.

2200,000
:3 300,000

l,raJn. alebo

•• =

Pm/rohové 1iy9pr<lVélnle
!ry~!,ovou metódou

.=

--

1290oo,ODO

26600,000

r-"''''~'--_.

-==,.

-:::~',::I

300,000

120,000

m2

4000,OM

12,300

--'''·~'·~.-~;'Ión
asfaltový po zhutnen! II.Ir, SI:~d!102rnný ACi1 (ABS) hr.
59 577141212 4emm
mz

4000,000

11,200

44600'OOO!

42,000

26,000

1050,(JO(l1
I-------,.~

r~-[•. .•. Jt'lt6i1

" 56,57713'1211

r-'"
I.

asfaltový po :<hulnení ll.tr. Slr;lnozmný

AC11 (ABB) hr.

lJiJmm

r
~~w~_.~~_,~,_~_";~m,~
r~-J'~'·_·.~,. '_
--!vÍt$praVenle
<lsf~l!ovým

!i_§2_ ~~222_"

I! 6~

5732i1L'j

kryl~~o;:ovky po pre:,';poch pre in~lnir;;r.
betóMTlO zillltnenf hr, 50- 70 mm

c,;Glného OJ množsíveed 0,60 do 0,7Q !lg/m2

G!ele

m2

.~

rn2

i0nO,OOo

m.2

2500,ClOO ,_.~~

0,600

"iJ;1!V ilijfait ll: IHlmČl1l1l1l1 ľ~il"fllÓt1o íll!;bO drveného l>

I!El,

~~:':':22~ . !'é::~rl3strenfrn J~mozmný

hr, 20 ľl1~!
__

.•••__
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36000,Olll)

F'"

I-~"'._----="

I

eco.eco]
,~. ·--'-~~f!
l,

.~.~_1_1_:!5i)oíJl.l,Q!

e.

Kód fl<lI&ky

63 578131111
64 564121111
65 59381213(}()
66 591111121
87 5838005600
M 5838797000
69 596342111
70 5924753000

Popis

MJ

Uaty asfalt z kameniva f8Žaného alebo drvaného
rozprestrenim jemnozmný hr, 30 mm

Množstvo
celkom

Cena
jednotkové v
€bezDPH

cena celkom v €
bez DPH

II

mZ

1000,000

7,500

7500,000

Osadenie cestných panelov zo železové!1o betónu, so
zhotovenim podkladu z kam, faženého do hr, 40 mm

m2

85,000

7,000

455,000

CelJtllýpanell51ZD

ks

11,110

144,000

1599,840
4420,000

1201100. df.3000x~.2000xhr.l50mm

Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kamenlva
t'aženéhO
Mozaika d/slobná chadn!ková416 trieda

t

Kocky dlaZobné rezané pre mozaikovú dlalbu 80 112 A
Kladenie dlažby kameninovej komunikáciI pre peik:h do
IOžka z cementovej malty

mz

850,000

6,800

m2

100,000

15,000

1500,000

m2

100,000

55,000

5500,000

m2

200,000

9,000

1800,000

m2

202,000

31,200

6302,400

Kladenie úmkovej dlažby hr. 8 cm pre pelrch nad 20 m2
71 596911212
72 5922913200 Dla§ba betónovB Ilivá hrobky 6 cm

m2

116,000

18,000

1840,000

m2

85.000

7,440

632,400

73 5922913201

m2

28.(){}()

9,300

241,800

m2

30,000

20,000

800,000

D/atdice

z porfif'J

3013013.5 A farebné

Dlatba belónová sivá hrúbky El cm

74 59229132/)2 OlaZba ~ nevidiaciCh sivá
75 5922913203 O/aZba pre nevidiacich Č8l'\1ená

m2

30.000

20,500

615,000

78 596911331

Kladenie dlažby pre nevidiacich hr,50 mm do IOžka z
kamenlva faženého

mz

30,000

5,000

150,000

77 597962121

Montá! uzavretého !fabu BGF, SV 100, do lôžka z betónu
prostého tr,C i6i20

m

25,000

14,000

350,000

78 597962124

Montáž uzavretého žfabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do
JOžka z betónu prostého tr,C 25/30

m

10,000

15,000

150,000

79 5923001030

SG-SV Mrieikový (~I NW 100. 10001147125, MW 30110, tr,
C 250 kNo pozinkovaný s rýChlouzávero/TI

kll

10.000

67,000

670,000

80 5923001124

BGU-Z Univerzálny Zfsb SV G NW 100, 6, O. s liatinovou
hranou. bez spádu

ks

10,000

83,000

530,000

81 5923001201

SG Standsrdný tfab MW 100. 6, 0, beZ spádu

ks

10,000

21,000

210,000

82 5923001250

BGZ-S žrab pre vyso/(úzátlilž SV G MW 100, Č. O. s
lialinovou hranou. baz spádu

ks

10,000

97,000

970,000

83 5923001315

BG-SV Spojovacf materiál {Xelíatinový ro§t

ks

10,(){}()

1,200

12,000

BGU.Z Univerzálny Uab SV G NW 100, c. 1$.0. s /iatinovou
tuenou, bez spádu

ks

10,000

114,000

1140,000

ks

10,000

30,000

300,000
1000,000

84 5923001732
85 Sg23001903

BG $tandarúny trab NW 101,

Č.

O. s otvorom. bez spádu

BGZ-S Zfab pre vysokú zálaž SV G NW 100, Č. 12, s

-

86 5923001968 liatinovou hranou. s 0.5 % spádom
87 5923002088 BGZ-S MaliCa. M 12, DIN 934. pozinkovaná
88 5923002089 BGZ-S {XJd/o1ka M 12, DIM 134.pozinkovaná

ks

10,000

100,000

ks

10.000

0,700

ks

10.000

0,600

e.oco

89 5923002090

SGZ-S PVC-éfapo6ka pre maticu M 12

ks

10000

G.400

4,000

Od/okový kul! SV NW 100. otvor DN 100, I'ý~ka 55. dflka
1000, pozlnkovaný (SG-PA S\lJ

ks

10,000

180,000

1800,000

91 5923003212

BG-sV Mrieii<ový f~t NW 100, 10()()/147125, MW 3000, tr.
0400kN

ks

10(){}()

75,000

750,000

92 597962125

Montá! uzavretého Irabu BG, BGU-Z, BGZ·S, SV lSD, do
I02ka z betónu prostého tr.C 25/30

m

10.000

16,000

160,000

SGU-Z Univerzálny tfab SV G NW 150. C. O. Il fiatinovou
hranou, bez spádu

ks

tO,()I)()

74,000

740,000

BG Standardný Neb NW 150. I!. O. bez spádu

ks

10.000

29,000

290,000

1I5 5923001268

BGZ-S t.rab pre vysokú záťaž SV G NW 150. C. O. Il
liatinovou hranou. bez spadu

ks

10.000

115,000

1150,000

96 5923001315

BG-SV SpojOvaef materiál pre liatinový rošt

ks

10.000

1.200

12,000

97 5923001799

BGU-Z Univerzálny Bab SV G NW 150. C 3, s lialinovou
brenou, s 0,5 % IIpádom

kll

10.000

76,000

780.000

ks

10.000

50,000

500.000

ks

'/0.000

32,000

320,000

BGZ-S llab pre vysckú zálst SV G NW 151. C. 20-0. Il
ttstinoveu hranou 8 II otvorom, bez spádU

ks

10000

135,000

1 350,000

BG-SV Spcjovacl maleriS/pt •• mríažiwl'ý ro.§t

ks

10.000

1,200

12,000

Montát uzavretého žfebu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200, do
IOžka z betónu prostého tr.C 25/30

m

10,000

15,000

150,000

ks

'10.00a

153,000

1530,000

KS

10.000

84,000

840,000

PO

5923002341

93 5923001161
94 5923001218

Lialmový roSt IIpozdftn}fmi re{JfiJml NW 150, 500/197125,
98 5923001840 MW 2l/13. u: E (IOO kN,(o",z I x .spj.mat.)
99 5923001935 BG $/andardflý žIab M'\>' /50. c. 8, s 0,5 ~. spádom
100 5923001999
10 I 59230Q2351
10 2597962126

SG-SV M,!ežkový rošt NW 200. 1000i247/25, MW 30;30, tr.
103 592300108U D -100 I<N.. ;.:ozinkoVäflý s lýr;lIloud:lvtlfOm
1L'o/ :59::3001186

BGU-Z Un1vfilzalfl}' trall SV G NW 200. e O. Illiatinovau
tmmou. 1.;.,;,: spädll
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7,000

C.

Kód položky

1;::5 59.23:)0; 196

Popis

MJ

;,.,Iol!ý kO!-.vW ::'11) sk!Dlaminát b,,;')'

Množstvo
celkom

ks

Cena
jednotková v
€bezDPH

Cena celkom v €
IlezDPH

10000

30,000

300,000
1 3~0,000

i::;Z-S tr ab /)['" ,,~'s()fo:t) Zí'lt:3t SV I ~ ?!W 200. t. O, s
5:;23001286

idíllOVOU hranou. bel' spadli

fO;S

10,000

131,000

10l 5.~f;23001315

E:3-SV SpOjOVi1Dimater;;,1 pre tíar! 1;)vý mili

ks

10,000

1,200

;Qf1 59230:.,( 327

E a - BOdOvý vp!!:>1 NW 200. "rc/l:I, (!ifJl

ks

10.000

280,000

V:!J 5923C!J1877

i:rJU-Z UmV8rz,jiilj' :trab SV~; N~'y ,!OO. é. 2.
r;:.>tinkovenou /Jranou. s 0.5 % sp'i ,cm

HO S923l)OHi43

BG Standardný

ttt 592:W02811

8 GZ-S lJab pr,;, vysoltú zát'at SV
!hlinovou hrIilIK:!I. bez sp'§du

1('U

s ocetovou
ks

10,000

85,000

850,000

ks

10.000

55,000

550,000

/(5

10,000

120,000

1200,000

59:'3IJC3316
ll;.
1'"

BG·SV MrielkcvJi miM NW 200. 5: ;','247125. MW 30/10, tr, B
125m
ks

IO,OOn

74.100

741,000

113 599142111

Úprava zállevky dilatačných alebo pracovných §kár hlbky do
40 mm, älrk.y nad 20 do 40 mm

m

3,500

3650,000

114 599632111

Vyplnenie Akár dlažby z Iomového kameňa cementovou
maltou so zatrenlm

m2

115 899331111

Vý§ková Oprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
zvý§enlm poklopu

kS

116 899332111

VýAková Oprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
znl!enfm poklopu

8
117 811357111
118 871313121
119 2861 100 tOO
2861102600
121 286'1 101(l()()

m

tr9b.vW 201, e, ()

, otvorom, bez spádu
NW200. é. f5-0. s

60,000

9,000

70,000

70,000

4900,000

ks

50,000

20,000

1000,000

Ukladanie netesneného potrubIa z rúr belónových do DN 200 m

18,000

4,000

Montáž potrubia z kanallzaCných rúr z tvrdého PVC tesn.
gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150
I :3nalizačná rúľ}' PVC-U bladké

540,000

64.000

m

30,000

0,700

21,000

s im1/om 110x 3.0x 500mm

ks

54.650

1,500

81,975

>;anafiziilčné ((Jrj PVC-U hladké s i1n1lom 200x 4,5)( 500mm

ks

54,6.'50

4,000

218,600

ks

54,650

2,600

142,090

Montáž potrubia z kanallz, rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým
krú!kom v sidone do 20 % DN 300

m

18,000

1,000

18,000

12'3 2"15111)<11(11)

I<ana#ziilčné rúl)' PVC-U hladké [; 'r.:llom 315x 7.7x3000mm

1($

18,000

51,000

918,000

124 877353121

Montáž tvarovky na potrubl z rúr z tvrdého PVC tesnených
gumoV9m krúžkom. odbočná DN 200

ks

16,000

4,000

60,000

ks

10,150

7,000

71,050

ks

10.150

2,000

20.300

127 877373121

Monlá! tvarovky na potrubf z rúr z tvrdého PVC tesnených
gumoV9m krúžkom, odbočná DN 300

ks

10,000

5,000

50,000

128 894211121

Šachta kanalizaCná a oblotenlm ena bet6nom tr. C 25/30 na
potrubie DN 250-300

ks

10,000

180,000

1800,000

129 894221118

Šachta kanal. z pros. beL vodos.V 4-C 16/20 na atok. kruh. s
oblož.dna bel C 25/30 DN 1000
ks

10,000

200,000

2000,000

130 894411311

Osadenie železobet6nového dielea pre §achty, skruž rovná
alebo prechodová TZS

ks

10,000

30,000

300,000

ks

10,100

21,000

212,100

m2

40,000

11,000

440,000

m2

10,000

17,000

170,000

2,600

650,000

1690,000
400.000

f'refabrikát betó//oVý-§aChtov& si:, "Z

tzs 4/10 Ms

131 5g223geeOO : t8xdl63. 5xhrs'rmy 9
132 894502101
133 894502301
134 894601111
135 895941111
'l3t; 5922:~8a(}OO
1.17 S922:i82500

Debnenle stien Aachlet armatOmych pravouhlých alebo
ätvorhraných a viachranných jednostranné
Debnenle konštrukci[ na rúravom vedenf stien Aachiet
armatúrnych kruhových alebo kuže1avých jednostranné
výstuž §achlet armatúmých

z betcnárskeJ

ocele 10 216

Zriadenie kanalizačného vpustu utlčného z betónových
dielcov typ UV-50, UVB-50

t
ks

10.000

40,000

iJrcfabríkiltbelól1ový-uliGná vpus;

-av t-50, o 50x22cm

ks

10, tOO

10,000

101.000

Prefi.lbrikát be'.ÔtKlvý-ufíi:ni5 vpuzt

rsv /)-50, o 50cm

ks

'10,100

18,000

181,800

o

138 592231'11000 Prefabrikát be!6t1ový.,rlličná vpu~t "8 V 9 so, 50cm
i3ťi 5g22384S00 i"refabrikát be!6I1o'l'}-ulitllá vpus: ~-av 1O-50D 50cm

ks

10,'100

23,000

232,300

ks

10,000

101,000

HO 5922385000

:.lrefabtikát be!6nový ..uličnl! vpust j'8V /1·50.0 sccm

kS

141 592~~1;;:5!5(iJ

;"refabt1hát lJiltŕ,lI)O'lÝ-lIličná Vpllét ťi3V 12-50, o ljC(;rn

lis

10,100
10.100
10,100

142 S92:y"jS50QO

ŕ'refal:ifikát be!ÓliO'lý-utit;ná vpuSl r;JV lJ-50,

'/43

5iJ222S1500

144 S~~223!)31.JOO

l

"

Rúrové vedenIe

PVC odbočka 2COI10014S··hladl:,l "ill1alízélčný systém
125 2860003240 P/PELIFE
PVC odboCka 1001100145·-hladk;l 1:;mallzaéll'Í systém
125 2860003180 PIPELJFE

I

1100,000

Kanalizačné nlf';! PVC-U hladké s Im1/om 160x S.dx 500mm

122 871373121

i

12,000
2800,000

o 50Cm

[Jililfabrikát betÔ!10'l')-uIí6ná VPU$! "(JV 14-50, D 50cm
foJfabrillálbe'V!lov'Í-ulitmí V!JUJ!

'av 13-63. D ssom

6,000

80.800

10,000

101,000

/(s

10,100

5,000

50,500

ks

10,100

18,000

181,800

ks

10.100

15,000

151,500
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C.

Kód poIo!ky

Popis

MJ

Mno2atvo
celkom

Cena
jednotkové v
€bezDPH

Cena celkom v €
bez DPH

145 59223Q6000

PfIlfabrikal blltóno~ý·.ulíi!ná vpusf TSV 5-88.D 6:3cm

ks

10.100

7,000

70,700

148 899101111

Osadenie poklopu liallnového a oceľového vrátane rámu
hmotn. do 50 kg

ks

10,000

10,000

100,000

147 5524211010

POkJop kanalizačný Komplet oknítlly triada 50kN AO-'WO.
4001480150

ks

10.000

96,000

960,000

148 899102111

Osadenie poklopu liallnového
hmotn. nad 50 do 100 kg

ka

10,000

20,000

200,000

ks

10,000

96,000

960.000

8

ocerového vrátane rámu

Pok/op i<ana/i.tatIlY Komplet okrúhíy trieda 5l.1kN AO-500.
149 5524211020 5OatS8Q1!iO
Osadenie liatlnove) mme vrátane rámu 8 koia na bahno
hmotnosti jednoUivo nad 100 do 150 kg
150 899203111

ks

10,000

26,000

260,000

ks

10.000

60,000

800,000

kS

10,000

32,000

320,000

ks

20,000

40,000

800,000

Vy!rhanle obrúb betónových, I vybúranfm 16!ka, z krajnlkov
alebo obrUbnrkov stojatých, -0,145001

m

1600,000

1,800

2860,000

Osadenie a montá! cestného zábradlia ocefového $
ocerovýml súpikml

m

124,000

4,000

496,000

Ocerové zabradUe mestského typu

kg

1300000

3,000

31lOO,000

Osadenie a montá! zvodidla 8 vykopan1m jam6k a s
obetónovaním atrpikov pri vz. 2m

m

60,000

10,000

600,000

Cestné zvodidlo Kremsbarrier J<.B 1 RH3 - tlrovetl zachytenia
H3, kamp/et

m

60.000

150,000

m

25,000

( 20,'!Od

510,000
1050,000

Mrietk.a kanáíová

rovna 56OX560 mm

151 5524215400
152 5524215500

Rám

153 899431111

V5'§kové úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
zvý§enfm krycleho hrnca

9
154 113206111
155 911131111
156 5534695001
157 911332211
158 5534695340
159 911332R

mrele kanálovej

rovnej 5fWXSI:IO mm

Ostatné konätrukcle a práce-búranie

v

9000,000

160 553MP5

Osadenie e montáž spomafovaciaho prahu
Spomafovacf prah MP5é, MP st, KMP se. KMP
mafetiáJ

m

25,000

42,000

161 911332Rl

Demontáž spomal'ovacleho prahu

m

25,000

0,100

162 914001111

Osadenie a mOnW cestnej zvislej dopravnej značky na
strplk, strp, konzolu alebo objekt

ks

220,000

17,000

163 40447130R4

Dopravná značka - Výstražná vr. (sllpik FeZll. konstr.). 1900.
AL
ks

5.000

76,500

382,500

164 4044711OR1

Dopravná značka - Zl!ikazDvá vr: (stlplk FeZn, I<onstr,), 700
mm. AL

ks

12.000

63,700

1004,000

ks

11,000

61,000

671,000

ks

8,000

61,000

386,000

Dopravná značka -Informatívna
165 40447'130R3
166 40445763R2
167 914431111
168 4044766003
169 91443111R

st •. spoj.

Vf.

3740,000

vt. (st~Dik FeZn. k.onstf.),

500>:500, AJ

Tabull<ydopravllé dodatkové

2,500

(s/lpik FeZn, konstr.), AI

Osadenie a monlá! dopravného zrkadla na atlp!k alebo nosnl)
konltrukciu
ks

13,000

94,000

1222,000

Dopravné zrkadlo priemer ôOO mm

ks

13.000

195,000

2535,000

Demontáž dopravného zrkadla

ks

13,000

31,000

403,000

170 915711111

Vodorovné značenie krytu sbiekané farbou deliacIch čiar Arrky
m
125 mm

7000,000

0,360

2660,000

171 915712111

Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich pr1llkov
Alrky250mm
m

12000,000

0,600

9600,000

172 915719111

PrIpIatok k cene za reftexnú úpravu balotinovú deliacIch čiar
Arrky 125 mm

m

7000,000

0,100

700,000

173 915719211

Pňplatok k cene za reliexnú úpravu balotinovú vodiacich
prú2kov Arrky 250 mm

m

12000,000

0,200

2400,000

174 915721111

Vodorovné znaCenle krYtU sbiekané farbou stopéiar, zebler,
tieňov, Ilpok nápisov, prechodov a pod.

m2

1100,000

5,100

5610,000

175 915729111

Príplatok za refteXn(lllpravu balotinovú atopčlar, zeblar,
tieňov, Ifpok näpisov, prechodov a pod.

m2

1100,000

0,200

220,000

Predznačenle pre značenie striekané farbou z néterových
hmôt deliaca čiary, vodiace prútky

m

19000,000

Brúsenie vodorovného dopravného značenia

m2

176 915791111
1n 91571l111R
178 916161111

Osadenie cestnej obruby z velkých kociek s bočnou oporou z
bel tr. C 12/15 do IOžka z betónu
m

0,150

2850,000

250,000

5,500

1375,000

1000,000

3,800

3800,000

179 5921745000 S;;:((;t)ov'Í <JiJfubllík "ij()ó,ú((ový tCOOi25Oi1&0

ks

16Hi.OúO

3,800

6140,000

180 5838035100

ODrublliiW k••mermtí rovné OP 5 /;2 A

nl

303.000

23,000

6969,000

181 917831604

Osadzovanie palisäd oblých betónových do betónu dfžk.y 100
cm • jednoUivo
ks

160,000

5,000

900,000

182 5922[124000

ZJmkové pali3My 90:20 x 90 cm farba s/tJ

181.800

15,000

2727,000

ks
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Popis

MJ

.

Množstvo
celkom

Cena
Jednotková v
EbezDPH

Cena celkom v €
bez DPH

183 919725112

Vložka pod ľl8ty asfalt bez upevnen;:'!, z pásu asfaltového bez
krycej vrstvy (A 400 Hl
m2

2000,000

0,100

200,000

184 919735111

Rezanie existujúcehO asfaltového ki,tu alebo podkladu hfbky
do 50 mm
m

850,000

2,800

2380,000

185 919735112

Rezanie existujúceho asfaltového k,~.'1u alebo podkladu híbky
nad 50 do 100 mm
m

200.000

8.000

1600.000

166 919736111

Rezanie betónového krytu alebo po:lkladu tr. do C 12115 hr.
do 100 mm

m

100,000

2,000

200.000

167 938902103

CIstenie priekop komunikáciI o obJ8;:"e nánosu nad O, 30 do
0,50m3/m

m

70,000

2,000

140,000

188 938902202

Cistenle priekop spevnených o objeri16 nánosu O, 15-0.30
m3/m

m

60,000

2,000

100,000

189 938909311

Odstránenie blata, prachU alebo hlfneného nánosu, z povrchu
podkladu alebo krytu bet. alebo asfail
m2

3100,000

0,300

930,000

190 966005111

Rozobratie cestného zábradfia s betónovými p!!tkaml, 0.035001

m

60,000

15,000

900.000

191 966005311

Rozobranie cestného zábradlia a zvCldidiel s Jednou pásnicou,
-0,042001
m

124,000

10,000

1240,000

192 966006211

Odstránenie (demontéž) zvislej do~ravneJ znaeky zo sUpov,
strplkov alebo konzol. -0,00400t

25,000

2,000

193 979024441
194 979080001
195 979080002

ks

50,000

Očistenie vybúraných obrubnlkov, r.rajnlkov, dosiek alebo
panelov z akéhokofvek lOžka

m

700,000

1,000

Skladné na skládka - asfalt

t

1370,000

5,000

6860,000

700,000

Skladné na skládke • ostatná aut'

t

1370,000

5,000

6850,000

196 979064216

Vodorovná doprava vybúran9t:h hm ôl po suchu bez
naloženia, ale so zložením na vzdiaienosf do 5 km

t

1200,000

8,000

9600,000

197 979084219

Príplatok k cene za každých dal§fch aj zae&tých 5 km nad 5
km

t

1200,000

1,000

1200,000

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
vybúraných hmôt

l

1200.000

3,000

3600,000

Prenájom dopravnej zábrany vr, noži(;iek, rozmer 200x25 cm

dell

365,000

1,500

547,500

100,000

3.000

300,000

198 979087213
199 PONUKA1

PSV
767

Prácea dodávkyPSV
Kon§trukcie doplnkové kovové

200 767911120

Montáž oplotenie strojOVéhO pletivé<, s výškou do 1,8 m

m

201 3133101000

r'l"tívo ZN beZI1f:pin/ilt,;íellClófa/u," /"i':hc$ť oi'a/priemr;r
dr,jtulvýška rol;/t'i,:k8 roly 6O/2,2"! y30125 REme

ks

5,000

57,600

288.000

202 783103811

Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcII rahkých
C alebo vel'mi rahkých CC oAkrabanfm

m2

124,000

0,900

111,600

203 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konitr. syntetické farby iedej na
vzduchu schnúce dvojnásobné· 70lJm

m2

124,000

4,500

558,000

204 78340181R

Odstránenie starých náterov z kovových konštrukcii priem. od
m
50 do 100mm

1 e60,000

0,200

372,000

205 783425350

Nátery kov.potr.a armatúr .ynleL potrubie do DN 100 mm
dvojnás. 1x email a základný náter: 140tJm

1860,000

1,900

3534,000

783

M
22-M

DokoMovaclo

práce- náttHy

m

Prácea dodávkyM
rilontáže oznam. a zabezr 7..ariadeni

206 Pl

Údržba a oprava ess I bod 1.1.2 Opisu predmetu
zmluvy(29xkrižovatka)

207 P2

Údržba a oprava
pell priechod)

208 P3

Údržba a oprava ess / bod 1.1.2 Opisu predmetu zmluvy(2 x
sústava blikaoovj
deň

209 Pa

Elektrická energia (1 rok)

0,140

ess I bod 1.1.2 Opisu predmetu
'.

deň

365.000

142,000

51830,000

deň

365,000

20,000

7300,000

365.000
kW
h
426320,000

2,500

zmluvy(6 x
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912,500
59684,800

Popis

211 -480070l143

212 460070663
213 480120002
214 '''1104Il0012
215 0480l12OOO6

HZS

Jamapre ItDäar a1gn6lnehozariadeniacnlneí križovatky
~
upwtený v zemlne IIfadY 3
JIma pre It02Iar aIgnálnehozariadeniaCOlnej kti!ovatky
~
na úkl«lovom ríme v zemk1eIriedy 3
ZQYPjamy 10 zhutnenlma s úpravou povrchu,zemina IIiedY
3·4
ROZVInUtIe • UIO!enIe ~
fólie z PVC do ~, IIrka 33
an
0IIIIIIe povrchu1rávnymsemenam ručne, zasekanle
hrabIamI,poIIrek,

H

OST

Ostatné

001

Poutitle
techniky
12eňJv .lIOIIlOIfOUdo Bt

224 OGOO

220 0Q07
226 0008

~

oooó

~OPH

5,000

60,000

300,000

ks

5,000

110,000

300,000

m3

1,000

20,000

20,000

m

32,000

0,300

9,800

m2

140,000

1,000

140,000

500,000

7,200

3800,000

SOO,OOO

9,000

4SOO,000

500,000

10,000

5000,000

45,000
13.000
13,000
180,000
80.000
150.000
100,000
100.000

25,000
20.000
35,000
32,000
50,000
18.000
26.000
20,000

1125,000
260,000
.0455,000
5760,000
4000.000
2400.000
2600.000
2000,000

Hodinovézúčtovaciesadzby

N6t<failn6111dO.1\OIIIOtfOudo 3,St
~
auto al1OSl'lOlll'ou nad 3,st
R9PedIO .1IalCtada6
VOZkIIO*~
f.tOnIAfna pIoIInI. mont6fnou vf!kou 10 m

223

Cena celkom v €

ka

stavebno mOnWne práce menej náročne, pomocnéalebo
215 HZSOOO111 ~
(rr 1) v IOZMhU VIIIC ako 8 hodfn
hod
sfaviebno manWne prjce nároenejIle, ucelené.0btIa%na,
217 HZS000112 I\II.InrIi {Tr.2}v rozsahuviac ako 8 hOCIlnnárOČnejIIe
hod
StaVebnOmanWne p6c:e néročné ucelen6 - odbom6,tvorlvé
218 HZS0D0113 rWneeeIn6 (rr 3) v rozsahuviac ako 8 hodin
hod

21& 0001
220 QOQ2
221 0003
222 00!!4

Mnoútvo
celkom

ITItIIdor
lateho

asfaltu

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

e.

Kód položl<y

211 -460070!43

212 460070653
213 .(8()120002
214 4804GOO12
215 460&20006

HZS
216 HZSOOO111
211 H.ZS000112
218 HZS000113

OST
001
0001
0002
0003
0004
213 IlOO6
224 0000
226 0()07
226 0008
219
220
211
222

Ml

Popis

Jama pre IložIar a1gnálneho zaŕ.aden,a cestnej krifovalky
Q
~Ikový zaputtený v zamlne !riad, 3
Jama pre ato2lar Ilgnálneho zariaden' a cestnej križovalXy
pttkovf na dkladovom rime v zemlr~ triedy 3
ka
uayp jamy 10 zhutr:en[m a s úpravt:t: povn;hu, zemina triedy
3.4
m3
Rozvínufle • UIofenle VÝ&ttlW1ej fólie ~ PVC do ryhy, lffka 33
m
~
0IiatIa povn:hu 1Iá'J!1ylTl aemenom ručne, zatlekanle
hrablaml,poatrelc.
m2

-

MnoUtvo

celkom

cena
jedl101ková v
€bazOPH

eMa celkom v €
bez DPH

5,000

60,000

300,000

5,000

ISO,OOO

300,000

1,000

20,000

20,000

32.000

0,300

s.eco

140,000

1,000

140,000

500,000

7,200

3600,000

500.000

9,000

4500,000

500,000

10,000

5000,000

45,000
13,000
13,000
180,000
80,000
1SO,0Q0
100,000
100,000

25,000
20.000
35,000
32.000
50,000
16,000
26,000
20,000

1125.000
260.000
455,000
6160,000
4000,000
2400,000
2800,000
2000,000

Hodinovézúčtovaciesadlby
stavebno montil1ne práce menej nár':JČné. pomocné alebo
hod
ITIIIlU(lIIIaen (Tr 1) v rozaahu viac ako 8 hodfn
SIIIvebno mOnWne práce náročnejllJ, ucelené. obtIafne.
Il!IInn6 (TU) v rozsahu viac .ko 8 hodin rWočnejlle
hod
StaVetXIO mOnWne práce nércčn6 uoa!en6 • odbom6. Mxlv6
hod
IIII1IIOln6 (Tr 3) v rozsahu vrae ako 8 hodin

Ostatné
Použitie
techniky

ltanav. noanost'ou do st

-

Nikladn6 aUlO • notnOtIfou do 3,St
Nt1dadn6 aUlO • noanosl'ou nad 3.5t
Rýped!o· naldIIdač
17_
vozkIlo. vyúvačom
PIOIIna • mOnIáblOU vj§kClU 10 m
ITIlIktot
~lafeho asfaltu

-

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

---------

I

P.č.

Obchodné meno
subdodávate!'a

IČO

i
I

Úd aje o su bdod'ava t el'och
Suma v eurách s
DPH, ktorou sa má
podieľať
./
adresa pobytu a dátum
I subdodávateľ
na
narodenia
doda~! ph~enia,
vypočítaná z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
_",-_ponuke uchádzača

I Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
I v rozsahu meno a priezvisko,

Sídlo

i

I

I

I

I

Zhotoviteľ
do
času uzavretia
zmluvy
tejto
nepredpokladá
žiadnych
subdodávateľov

pn o a c,
Predmety subdodávok

I

..

-

._--

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov
zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov".
Meno, priezvisko a titul: .....:... ". '
-r •••• .:,_•..•• " •••••..•••••••
Dátum
.
t
dnis:
,.$e20'2'1
i ..p\f'Ô)'.\!v 1....
•
a Il lľl a Inles o, po pIS
1••••••••••••••••
o'

•

I

uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie .Zhotoviteľ do času uzavretia tejto

".." •••• , .•s , "
,
oo

Bežnú údržba miestnych komunikácii v meste Prešo"

