
 Zmluva o dielo  

č. CV-110-70/2021 – 5100008156 - ZoD 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 
 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Centrum výcviku Lešť 

Lešť, 962 63 Pliešovce 

 V zastúpení:   Ing. arch. Anton Maštalský 

     riaditeľ – štatutárny orgán 

 Za vecné plnenie:  Ing. Marek Gonda, tel.: 0960/465 782, 0904 741 109 

 IČO:    00804932 

 DIČ:    2021773644 

 IČ DPH:   SK2021773644 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 IBAN:    SK4781800000007000167777 

  

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

2.  Zhotoviteľ:   Maroš Fraňa-M.F.ELEKTRO 

I. Krasku 21 

960 01 Zvolen 

 V zastúpení:    Maroš Fraňa  
IČO:    35190957 

DIČ:     1035008007 

IČ DPH:    SK1035008007 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a.s. 

IBAN:    SK84 1111 0000 0067 9086 5005 

Zapísaný: v Živnostenskom registri č. 611-7945 

 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

 

                                                    PREAMBULA 

 

1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Rekonštrukcia 
elektroinštalácie v objekte Táboriska Slávia“.  

 

2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. 
 

3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenie podľa tejto 
zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná Odpisom registrovaného subjektu 
z Registra právnických osôb a podnikateľov, spisová značka RPO-791391/2021. 
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Článok II. 
Predmet a miesto plnenia zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 
záväzkom zhotoviteľa diela špecifikovaného v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za 

podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo 
prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy. 

2) Predmetom diela je „Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Táboriska Slávia“. 
 

3) Miestom plnenia je Centrum výcviku Lešť – Táborisko Slávia.   
 

 

Článok III. 
Termín plnenia 

 

1)   Termín zhotovenia diela je od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 20.12.2021. 

 

2)   Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný termín uvedený v odseku 1 tohto článku je termínom    
      najneskoršie prípustným a neprekročiteľným s výnimkou: 

a) vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto 

ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy), 
b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality alebo jej časti vo VO 

Lešť z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to 
povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.    

 

3)   Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné   
      odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného     
      zmluvnými stranami. 

 

      

Článok IV. 
Cena za dielo 

 

1) Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 1) a je stanovená v zmysle § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených 
v odseku 2 tohto článku vo výške: 

a) Cena bez DPH: 11 097,79€ 

b) DPH:    2 219,56 € 

c) Cena s DPH:   13 317,35 € 

Slovom:   Trinásťtisíctristosedemnásť EUR a tridsaťpäť centov. 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné 
meniť iba v prípade nevykonania niektorých častí diela zo strany zhotoviteľa uvedených 
v položkovom rozpočte, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade 
budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu, a v 

prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 
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3) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 

dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien 
uvedených v položkovom rozpočte, ktorá nesmie byť vyššia ako cena podľa odseku 1 tohto 
článku.  

 

 

Článok V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

1) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti 
daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, 
objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry 
objednávateľovi.  

2) Zhotoviteľ je na základe potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela povinný do 15 
dní vystaviť a doručiť objednávateľovi doklad – faktúru, ktorá bude obsahovať slovnú 
informáciu o prenesení daňovej povinnosti. 

3) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu 
zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných  
a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.  

4) Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej 
sumy z účtu objednávateľa.  

5) Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie 
a faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu.  
 

6) Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy. 
 

 

Článok VI. 
Realizácia diela 

 

1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na 
vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné 
a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem 
a požiadaviek objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ 
zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú 
prevádzku svojich technických zariadení pri prácach v priebehu vykonávania diela v zmysle 

platných právnych predpisov SR. 
 

2) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu. 

    

3) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených lokalít pre vykonanie prác tak, aby 
zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet plnenia zmluvy v súlade s požiadavkou 
objednávateľa.  
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4) Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude 
mať oprávnené výhrady. 
 

5) Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy 
budú práce pripravené k odovzdaniu. 

 

6) Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vyhotoví objednávateľ. 
 

7) Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných prác po položkách a podľa 
neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi. Predmetný odsúhlasený súpis bude 

neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.  
 

8) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác 
realizovaných zhotoviteľom. Zodpovednou osobou za objednávateľa pre styk so 

zhotoviteľom je Ing. Marek Gonda. 

 

9) Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí prác na požiadanie predloží všetky potrebné doklady na 

použité rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov  t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode 

v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,  
technické normy a podmienky tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú u niektorej zo zmluvných 
strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je zmluvná strana povinná takú 
skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie oprávnených zástupcov. 
 

11) So vzniknutým odpadom z vykonaných prác zhotoviteľ naloží v zmysle zákona NR SR č.  
79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení. Na požiadanie objednávateľa predloží  
písomný doklad o odvoze, likvidácii alebo inom využití tohto odpadu. 
 

 

Článok VII. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 

1) Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela 

stanovených touto zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu. Vadou sa 
rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo jeho časti. 

 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle plnenia predmetu zmluvy sú vykonané 
riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.  

  

3) Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
 

4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomne u zhotoviteľa. 
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5) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstránením vád diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 4 tohto článku. 

 

6) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré 
spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela 
po zistení predmetného nedostatku. 
 

7) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa ustanovení tejto 
zmluvy, bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať 
technickým normám a predpisom a nebude mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 
účelom. 
 

8) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú 

počas realizácie prác uplatnené a  ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela. 
 

 

Článok VIII. 
Odstúpenie od zmluvy  

 

1) Odstúpenie od zmluvy je možné: 
a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa 

považuje: 
- nedodržanie záväzku zhotoviteľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej 

objednávateľom, 
- ak  zhotoviteľ  mešká  so splnením  predmetu zmluvy  o 10 a  viac  dní bez odôvodnenia. 

b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov. 
           

2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto 
povinnosti: 

a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ich spôsobom akým je 
stanovená cena diela, 

b) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác a spracuje konečnú 
faktúru, 

c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných prác a spíše zápis 
o odovzdaní a prevzatí prác podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou 
alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak zhotoviteľ nebude vykonávať dielo v 
súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností 
spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto 
zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne. 
 

4) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných 
strán.          
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Článok IX. 

Sankcie 

 

1) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas 
má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z dohodnutej zmluvnej ceny za 

každý aj začatý deň omeškania, zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 
 

2) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa 
článku VII odsek 5 tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania. 

 

3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným 
stranám vznikli porušením zmluvných povinností.  

 

4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný 
zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň 
omeškania. 

 

5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo 
dňa uplatnenia nároku. 

 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia  
 

1) Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu 
ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho 
zamestnancov. Je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete 
plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, 
o režime pri vstupe, pohybe a  pobyte vo Vojenskom obvode (ďalej len „VO“) Lešť 
a v objektoch objednávateľa poučí zhotoviteľa bezpečnostný technik objednávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarmi, ktoré vykoná technik 
PO pred realizáciou predmetu zmluvy. 

 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov 
a zamestnancov rezortu MO SR ako aj tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich 
povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu 

svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať. 
 

3) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik každého požiaru vo VO Lešť 
na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. Vo 

VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, 
požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie 
v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa. 

 

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO 
Lešť: pohyb osôb je možný len v čase od 07,00 hod. do 15,00 hod. a v prípade potreby aj 
mimo určeného času po dohode a povolení od objednávateľa v priestore, ktorý je určený 
v tejto zmluve v Čl. II., pohyb v iných priestoroch je zakázaný. 
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Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2) Zmluva  sa povinne zverejňuje v súlade zo zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.   
 

3) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 
Úrad vlády SR v elektronickej podobe. Objednávateľ ako povinná osoba sa zaväzuje 
zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy v zmysle paragrafu 5a ods. 7 zák. č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať  
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ 
a šesť objednávateľ. 

 

7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po 
vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, 
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju obidve zmluvné 
strany vo vlastnom mene podpísali. 

 

8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
  Príloha č. 1 Cenová ponuka  

 

 

 

      V Lešti dňa:....................................                                     V ................................. dňa:.................
   

 

 

 

 

       .........................................................                   ............................................................. 

                    Za objednávateľa                 Za zhotoviteľa 

          Ing. arch. Anton  Maštalský                                 Maroš Fraňa 

                           riaditeľ             konateľ 

 

 

 

 

 

 

 



い
　
ヽ
一・
　

（ヽ一

Kryci list rozpoctu v EUR

MaroS FraガaM, Fo ELEKTR0

Stavba : Oprava elekroin5talacie SO 107 Jedalen-Kuchyna

J KSO:              Mi est o:   l eSぜ Zmluva c. Dt t a:

Odberatel': Centrum Vfcviku LeSt'

96263 Plie5ovce , LeSt'

I CO:  00804932 DIC1 2021773644

1C DPH:  SK202177364

Dodavat el MaroS Frana― M, F・ ELEKt t RO

96001   Zvol en, |。 Krasku 21

I CO!  35190957 DIC:  1035008007

1C DPH:  SK1035008007

PrOi ekt ant I CO DIC

I C DPH

A ZRN KonStrukcie Speci f ` mat e面白| Spol u ZRN IN― l ndl vi dual ne n aklady

HSV: 304, 50 304, 50 Prace nadcas

PSV: Murarske vypomoce

MCE: 3524, 38 6173, 91 9698, 29 Bez pevnej podlahy

l nё :

St t ё et : 3828, 88 6173, 91 10002, 79 St t ё et  Fl adkOv 6 a2 9i

C NUS - naklady umiestnenia stavby D ON― ost ai nё  nakl ad

Zariadenie staveniska Ostatne naklady uvedene v rozpocte 1095, 00

Prev6dzkove vplyvy lnZinierska cinnost' i

i

:

Projektove prace 
i

St'aZene podmienky

St t ё et  ri adkov l l  a乏 141 St t ё et  rl adkov 16 a2 19: 1095, 00

Rozpocet: Spraco... Maro5 Frana-... E Cel kovё  nakl ady:

St t ё et  rl adkov 5, 10, 15a201                      1l  o97, 79ρrOFe々 rant  rOzpο ёr´ 4 cenar

Dt t υ 用:

Pθ ёl i at t ai

POф お:

22 DPH1 20 %z1          1l  o97, 79 2219, 56

23

24 St t ё et  rl adkov 21 a2 23 13317, 35

F l  odt t t ‐ prt t t        i

odberatef , ob sta rav ate | :

Tl aё ルo: ODI Sハ イθ

L_ 1

L ~

D́ rυ mi

Pθ OFat t al

POф た:



Odberaた i  Cent rum wc宙 ku Leこ t '

Dodavarer MarOs Frana口 MoF. ELEKTRO

ProJ i et ran″

St avba: Oprava el ekroi nこ t aMci e S0 107 J edt t e前 日Kuchyt t a

J KSO l

Dal υ
“
1   . .

Spt t coyaル MaroS Frana. “

Rekaoitulicia rozogctov'igh nikladov v EUR

MaroS Fraガ aM. F ELEKTR0

POρ 6 ρOl oを域 St avebη OわO di eル , remesl a
Cena

spolu

KOη ぶf r u々 cわ Specifikovany

materi6l

月mOmOsI '

SpOル l l l

St r l '

SpOル f f j

PRACE A DODAVKY HSV

9‐ OSt t At tNE KONSt t RUKCI E A PRACE 304, 50 304, 50 0, 294

PRACE A DODAVKY HSV spol u: 304, 50 304, 50 0, 294

PRACE A DODAVKY M

M21- 155 El ektЮ mont at t e 9263, 11 3089, 20 6173, 91

M46 - Zl2Zenne prace pri ext. montdZach 435, 18 435, 18

PRACE A DODAVKY M spol ul 9698, 29 3524, 38 6173, 91

OSTATNE

OSt t ATNE spOl ul 1095, 00 1095, 00

Za rozpocet celkom : 11097, 79 4923, 88 6173, 91 0, 294

Tl aOルof  ODI S 34θ
Sf rana f  z f



Maroぶ Fra"a MoF ELEKTR0

Por.

Ci . ・ .

KOd pol o乏 ky
Popis poloZky, stavebneho dielu, remesla

uykaz vimer

MnoZstvo

Vymera

Mern6

jedno...

J ednot kova

cena

Nakl ady spol u

KonStrukcie Spec.materi6l

l t l

Odberaわル Cent rum wc宙 ku Leこ t '

DOdaval el  Maroこ Frana・M. F. ELEKTRO

ProJ i et t η ″

St avba: Oprava e: ekroi nこ tal aci e So l o7 J edal eneKuchyha

Sρ racoy∂ル   Maroこ Frana・ . . .

J KSO f

Dう l υ mi      . .

941955004

PRACE A DODAVKY HSV

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Le5enie tahke prac. pomocne viS, podlahy do 3,5 m

I - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu:

Prehl'ad rozpqctov,icJt n6kladov v EUR

50, 000 m2

304, 50 EUR

6, 09 304, 50

304, 50

304, 50PRACE A DODAVKY HSV spol u: 304, 50 EUR

2   210010003

3   210010005

4   345650D213

5   345650D215

6   345650D516

7   210010006

8   210010106

9   345531L612

10   345531L861

11   345710L021

12   345718L120

13  345718L121

14  345718L123

15  345718L131

16   210020305

17   5534754M13

18   5534757M05

19   5534757M34

20   5534757M37

21   5534780A22

22   210020922

23   210100001

24   210100003

25   210100006

PRACE A DODAVKY M

M21 - 155 Elektromontiie

MontiZ el-inSt rurky (plast) ohybna, pod omietku D25

(d23)mm

Mont62 el-in5t rurky (plast) ohybna, pod omietku D40

(d36)mm

Rurka el-inSt plastova PVC ohybn6 : RKGL 25, siva

Rurka el-in5t plastova PVC ohybna : RKGL 40, siva

Rurka el-in5t plastov6 PP ohybna : RKGS 50, cierna

Mont6Z el-in5t rurky (plast) ohybna D50 (d48)mm

Mont6Z el-in5t parapetn6ho kan6la (plast) vrdtane spojok,

ohybov, rohov, bez krabic, Sirka B0 aZ 100mm

- doska montiZna MosaicTM : 080269 pre 2MD s

rozpierkami (37mm)

Ramik montaZny pre 2MD MosaicTM :010952, pre kanaly

DLP, na kryt 5.65, biely

Li5ta el-in5t plastov6 :030033 DLPlus 75x20 (Sxv) s

krytom a 2 priehradkami, biela

- spojka krytu : 033609, pre DLPlus 75x20

- z6slepka, koncovi diel : 030300, pre DLPlus 75x20,

biely

- uhol vonkaj5i : 030302, pre DLPlus 75x20, biely

- krabica rozvodnd liStova : 030336 (150x150x65) pre

DLPlus, bez svoriek, biela

MontiZ kabloveho Zlabu, vi5ka bocnice 50,5.125 (mm),

vrAtane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom

Kablovi dr6teni Ztab MERKUR 2, Sirka 100 : ARK-

22121A22, vfska bocnice 100 (mm) Ziar. zink ,(ZZ)

Spojka skrutkova drOt. Ztabov MERKUR 2 - ARK-223013 :

SZM I ZZ(vrat. spojov. mat. - A2) Ziar. zink. (ZZl

Tvarovacia sada drOt. Zlabov MERKUR 2 - ARK-223053 :

TSM 50-100 ZZ $rbt, spojov. mat. - A2) iiar, zink. ftZl

Tvarovaci pasik dr0t. Zlabov MERKUR 2 - ARK-223056 :

TPM 1000 SZ (bez. spojov. mat.) OiZka 1m, send z. zink
(SZ)

Prichytka, konzola, na podlahu, stenu, vy5ka 40mm :

VMB 100 S, pre kabl. Zlaby Merkur, zink. Sendzimir (S)

MontaZ protipoZiarnej upchdvky, priechod stenou hrubky

30cm

Ukoncenie vodica v rozvhdzaci, zapojenie do 2,5 mm?

Ukondenie vodica v rozvhdzadi, zapojenie 10-16 mm2

Ukoncenie vodica v rozvildzaci, zapolenie 50 mm2

30, 000 m

60, 000 m

30, 000 m

60, 000 m

40, 000 m

40, 000 m

14, 000 m

3, 000  kus

3, 000  kus

14, 000 m

3, 000  kus

l , 000  kus

l , 000  kus

6, 000  kus

16, 000 m

16, 000 m

30, 000  kus

4, 000  kus

4, 000  kus

30, 000  kus

2, 300 m2

9, 000  kus

10, 000  kus

5, 000  kus

1, 46

0, 85

2, 36

4, 20

1, 59

4, 69

3, 02

1, 25

8, 20

1, 06

0, 98

4, 17

7, 04

10, 42

18, 65

0, 92

3, 39

2, 71

14, 50

185, 00

0, 89

1, 34

3, 74

40, 20

87, 60

63, 60

65, 66

166, 72

425, 50

8, 01

13, 40

18, 70

25, 50

141, 60

168, 00

9, 06

3, 75

114, 80

3, 18

0, 98

4, 17

42, 24

298, 40

27, 60

13, 56

10, 84

435, 00

Tl aё ルo: ODI S B′ θ Sl rana f  z 3



Por・

Cl . ¨
K6d pol o2ky

Popis poloZky, stavebn6ho dielu, remesla

vykaz vymer

MnoZstvo

Vymera

Mernd

jedno...

J ednot kova

cena

Nakl ady spol u

KonStrukcie Spec.materi6l

Prehl'ad rozoqctov'ficjt nikladov v EUR

Stavba : Oprava elekroin5taldcie SO 107 Jedaleil-Kuchyna MaroS Fraガa MoF・ ELEκ TRO

48, 50

51, 30

74, 70

165, 65

26  210102214

27  210102218

28  210110473

29  3580828P12

30  210111012

31   345401L631

32  210111142

33  358010D800

34   210120023

35   3585105A71

36   3585642018

37   3585720048

38   3585720051

39   210802905

40  210810006

41   341203Ml 10

42  210810017

43  341515M148

44  341515M178

45  210810111

46   341225M340

47   341315M220

48   210950101

49   210950201

50   210950202

51   210950204

52  211010002

53   345955Kl 12

54  920AM38855

55   213280050

56   213280060

57   213290040

58   213291000

Ukoncenie ta2kej gumovej Snury 5xG mm2

Ukondenie taZkej gumovej Snury 5x50 mm2

MontAZ, spinac vackovy v skrinke lP40-65, 100-160A

prepinac polov, siete

Spinac vackovy 3Pl 160A v plastovej skrinke S 160 JPD

1103 A6 : 0102890, s celnou doskou, 1P65, vypinac

Mont62, zdsuvka zapustena lP20-40, x-n6sobna 10/16A -

250V, priebeZn6

Z6suvka 1-n6s. MosaicTM : 077301 (2MD) do Zlabov DLP

(BS) bez rdmika (oc) biela

Mont6Z, privodka priemyselnd n6stenna lP44-67,

16A/500V, 3P*Z (*N)

Z6suvka priemyselna 16A/400V spojovacia (3P+N+PE) 5-

pol : ISG 1653, 1P67,

MontaZ poistkoveho spodku, pre poistky velkosti 2,

vr6tane zapojenia

lstic 1-polovy - 6kA (1MD) S201 C16

Odpinac poistkovi 3-pol, pre valcove poistky 22x58 -

OEZ:41037 : OPVP22-3 (3MD)

Poistkovd vloZka valcovd 22x52 - OEZ'.13793 :PV522

50A gR, istenie polovodicov

Poistkov6 vloZka valcovA 22x52 - OEZ'.13796 : PV522

100A gR, istenie polovodicov

Mont6Z, Snura gumena 750V, lanove jadro, uloZeni

pevne CGGU 4x50

MontaZ, kabel Cu 750V vol'ne uloZeny CYKY 3x2,5

Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5

MontAZ, kabel Cu 750V volne uloZeny CYKY 5x4-16

Kabel ohybnf gumeny Cu 750V : (CGTG) HO7RN-F 4G50

Kabel ohybni gumenf Cu 750V : (CGSG) HO7RN-F sco

MontiZ, kabel Cu 1kV uloZeny pevne CYKY 4x50,

3x50+25 (*35)

Kabel bezhalog6novy Cu 1kV : NHXH-J FE1B0/E30 5x6

Kabel bezhalogenovi Cu 1kV : N2XH-J 5x50

MontaZ oznacovacieho Stitka na kabel

Priplatok na zatahovanie kabla do tv6rnic, komOr,

kolektorov, vdha kabla do 0,75k9

Priplatok na zat'ahovanie kabla do fufrrnic, kom6r,

kolektorov, v6ha kabla do 2kg

Priplatok na zafahovanie kabla do tvfrrnic, k0m0r,

kolektorov, vaha kabla do 6kg

Osadenie plastovej "hmoZdinky", vyvrtanie diery D 8mm,

do tv6rnic a tehloveho muriva

HmoZdinka PA+kov : HN 8x45, nabijacia so skrutkou

ProtipoZiarna pena 380ml FBS-S : 7203800

PodruZni material 4%

PPV (pomocne a podruZne vikony) 6%

DemontdZ elektroinStalacie

Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy

2, 000  kus

l , 000  kus

3, 000  kus

l , 000  kus

6, 000  kus

6, 000  kus

l , 000  kus

l , 000  kus

3, 000  kus

3, 000  kus

2, 000  kus

3, 000  kus

3, 000  kus

30, 000 m

250, 000 m

250, 000 m

50, 000 m

30, 000 m

30, 000 m

40, 000 m

50, 000 m

40, 000 m

6, 000  kus

250, 000 m

80, 000 m

70, 000 m

40, 000  kus

40, 000  kus

4, 000  kus

4, 000 %

38, 683 %

6, 000  hod

40, 000  hod

9263, 1l  EUR

24, 25

51, 30

24, 90

165, 65

5, 28

7, 56

6, 65

23, 40

3, 42

8, 70

42, 00

9, 72

9, 72

3, 08

0, 74

1, 15

0, 87

52, 60

10, 50

2, 73

5, 51

42, 00

0, 37

0, 35

1, 22

3, 37

1, 02

0, 19

82, 20

4, 00

6, 00

18, 75

18, 05

31, 68

6, 65

45, 36

23, 40

10, 26

26, 10

84, 00

29, 16

29, 16

92, 40

185, 00

43, 50

109, 20

2122

87, 50

97, 60

235, 90

40, 80

16, 00

232, 10

112, 50

722, 00

3089, 20

287, 50

1578, 00

315, 00

275, 50

1680, 00

7, 60

328, 80

6173, 91

Tl aJ yof  OD′ SBブθ

M46 - 202Zemn6 price pri ext. montdiach

Sf ra17a 2 z 3



Stavba : Oprava elekroin5tal6cie SO 107 Jedalen-Kuchyna

460680044

Prehl'ad rozoqctov'fc] nikladov v EUR

3, 000  kus

435, 18 EUR

MaroS FraガaM, F ELEKTR0

435, 18

435, 18

145, 06Prerazenie murivom v beton mure hrubky 60cm

M46 - 202Zenne pr6ce pri ext. mont6Zach spolu:

Por。

CI . ¨
K6d pol o乏 ky

Popis poloZky, stavebneho dielu, remesla

uykaz vymer

MnoZstvo

Vimera

Mern6

jedno.,.

Jednotkov6

cena

N6klady spolu

KonStrukcie Spec.materi6l

PRACE A DODAVKY M spol ul 9698, 29 EUR 3524, 38 6173, 91

60   21852

61   2190

62  21901

OSTATNE

Dopl neni e do RH13

Kusova skt t ska RH 13

Demont at t  ost at nё ho mat enal u

OSt t At tNE spol ul

1, 000  ks

l , 000  ks

20, 000  hod

1095, 00 EUR

370, 00

350, 00

18, 75

370, 00

350, 00

375, 00

1095, 00

Za rozpodet celkom : 11097, 79 EUR 4923, 88 6173, 91

Sf rana 3 z 3Tl aё i vo: ODI S 3′ θ


