Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, ako osoba podľa §8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) v
rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020, predkladá Výzvu:

Výzva na predloženie ponuky
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Sídlo:
Ľutina č. 133, 082 57 Ľutina
IČO:
31951813
Štatutárny zástupca:
Mgr. Jozef Novický, farár
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniel Dzurovčin, manažér projektu
Mail:
dzurovcin@grkatpo.sk

2.

Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Jedná sa o zákazku obstarávanú postupom zadávania
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov zákazky:
Stavebné práce - Dobudovanie turistickej infraštruktúry

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dobudovanie turistickej infraštruktúry, ktorá zahŕňa vybudovanie
drobných stavieb v areáli pútnického miesta v obci Ľutina. Jedná sa o stavebné objekty: SO 01
Rekonštrukcia spevnenej plochy - námestia, SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny, SO 03 Detské
ihrisko, SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku. Podrobne sú stavebné práce špecifikované
v Technickej správe a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina, Ľutina 133

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
CPV: Hlavný slovník: 45236000 - 0 Stavebné práce na stavbe plôch
45236210 - 5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriska

8.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto Výzvy, Zmluvy o dielo a Výkazu výmer v prílohe
Výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 33 141,67 Eur bez DPH
9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín dodania predmetu obstarávania: 3 mesiace od účinnosti zmluvy.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo schválených a pridelených finančných prostriedkov pre
projekt Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), číslo PLSK.01.01.00-SK-0016/16,
spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 zákona o VO) neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Lehota splatnosti faktúry bude maximálne 60 dní od doručenia faktúry verejnému
obstarávateľovi (osobe podľa § 8 zákona o VO) v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne
nedostatky.
12. Podmienky účasti záujemcov:
Verejný obstarávateľ (osoba podľa §8 ods. 1 ZVO) požaduje predložiť fotokópiu dokladu o
oprávnení realizovať stavebné práce (aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské
oprávnenie, resp. doklad o zápise v iných registroch alebo zoznamoch oprávňujúcich vykonávať
činnosti v súlade s predmetom zákazky a pod.). Doklad môže byť aj vytlačený z internetovej
stránky. Doklad uchádzač predloží ako súčasť cenovej ponuky.
13. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača bude obsahovať:
- Identifikáciu uchádzača,
- doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy,
- návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vzor návrhu je prílohou k výzve),
- ocenený Výkaz výmer,
- podpísaný návrh zmluvy o dielo (návrh zmluvy o dielo uchádzač doplní o svoje identifikačné
údaje a doplní údaje o cene).
14. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.11.2017. Počas lehoty
viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.
15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 30.06.2017, čas: do 14:00 hod.
Ponuku je možné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 9:00
hod. do 15:00 hod na adresu:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium:
najnižšia cena za predmet zákazky s DPH, resp. cena celkom.
Z úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na predmet zákazky.
17. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nevyhradená.

18. Ďalšie informácie:
Ponuka doručená poštou, kuriérom alebo osobne bude označená heslom: „Ponuka Ľutina –
neotvárať“
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Ďalšie informácie možno získať na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.
Osoba podľa §8 zákona o VO upozorňuje, že predkladatelia ponúk nemôžu uplatniť v danom
verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Osoba podľa §8 zákona o VO si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž ak:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nespĺňa podmienky výzvy (tykajúce sa hlavne prekročenia
predpokladanej hodnoty zákazky),
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená.
19. Postup oznámenia o vyhodnotení ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom
oznámený písomne.
V Prešove dňa 15.06.2017

Mgr. Daniel Dzurovčin
manažér projektu
Prílohy:
1. Vzor návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
2. Návrh Zmluvy o dielo
3. Technická správa
4. Výkaz výmer

„VZOR“
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Cenová ponuka

1. Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
Mail:

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Sídlo:
Ľutina č. 133, 082 57 Ľutina
IČO:
31951813
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Novický, farár
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniel Dzurovčin, manažér projektu
Mail:
dzurovcin@grkatpo.sk
3. Predmet obstarávania:
Stavebné práce - Dobudovanie turistickej infraštruktúry

4. Ponuková cena za predmet zákazky:
Cena celkom za predmet zákazky (v euro s DPH):

Miesto a dátum:

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

Meno a podpis štatutárneho zástupcu

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „ Zmluva “)
Čl. I
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Registrácia:
Bankové spojenie (IBAN):
Email:
Telefón:
Schvaľuje:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Ľutina 133, 082 57 Ľutina
31951813
2020711759
Mgr. Jozef Novický, farár
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
v znení neskorších predpisov
SK19 0900 0000 0005 0334 2846
jozef.novicky@gmail.com
0918 253 050
Mons. Ján BABJAK SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

(ďalej len „objednávateľ")
a
ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Registrácia:
Bankové spojenie (IBAN):
Email:
Telefón:
(ďalej len „zhotoviteľ")
spolu ďalej len ako „ zmluvné strany “ resp. „ účastníci zmluvy “

1.

1.

Čl. II
Všeobecné ustanovenia
Táto zmluva je uzatvorená v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), číslo
PLSK.01.01.00-SK-0016/16, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 20142020.
Čl. III
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavebných prác:
Názov stavby:
Dobudovanie turistickej infraštruktúry
Stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy - námestia
SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny
SO 03 Detské ihrisko
SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku
Miesto prác:
parc. C-KN č. 136/3, C-KN č. 124, C-KN č. 128/3, parc. C-KN 136/6, parc. C-KN
127, k.ú. Ľutina

2.

3.
4.

1.

2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

na základe priloženej Projektovej dokumentácie - príloha č. 1, výkazu a výmer - príloha č. 2, a časového
harmonogramu - príloha č. 3 zhotoviteľom pre objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo
odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej
kvalite a v prípade, ak na vykonanie diela použije zhotoviteľ tretie osoby, zodpovedá objednávateľovi
za kvalitu diela tak, ako by ju vykonal sám.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Čl. IV
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia Zmluvy
Práce vrátane montáže technológií potrebné pre zhotovenie diela podľa Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy budú
vykonané v rozsahu a na základe:
− tejto podpísanej Zmluvy,
− projektovej dokumentácie stavby - príloha č. 1 Zmluvy,
− výkazu výmer - príloha č. 2 Zmluvy,
− časového harmonogramu - príloha č. 3 Zmluvy.
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela bez závad
a nedorobkov brániacich užívaniu predmetu tejto Zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto Zmluve a
podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami, a to v rozsahu a
termíne dohodnutom touto Zmluvou.
Čl. V
Termín realizácie diela
Zmluvné strany sa dohodli, že termín realizácie diela bude:
− Termín začatia: júl 2017 (predpoklad)
− Termíny priebehu realizácie: podľa časového harmonogramu - príloha č. 3 Zmluvy
− Termín ukončenia: september 2018 (predpoklad)
(doba realizácie je 3 mesiace od uzatvorenia zmluvy, maximálne však do 30.12.2017 –
termíny sa upresnia pred podpisom zmluvy)
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku
udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby
dohodnutej touto Zmluvou do 5 kalendárnych dní. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s
plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako tridsať (30) dní oproti časovému
harmonogramu, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie
tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa zaslanú písomne,
emailom, alebo telefonicky (aj sms) bezodkladne informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.
Čl. VI
Cena za vykonanie diela
Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách v zmysle tejto Zmluvy a v takom prípade má
nárok na cenu za zhotovenie diela.
Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. III tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako cena zazmluvnená v zmysle výkazu výmer tejto
stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy je:
celková cena bez DPH
.............................,- €
DPH
.............................,- €
celková cena s DPH
.............................,- € (slovom: .......................................... eur),
pričom táto cena je pevná a nemenná.
Cena podľa ods. 3 zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením zmluvy v dohodnutom
rozsahu. Zhotoviteľ nemá právo domáhať sa zvýšenia ceny z dôvodov chýb alebo nedostatkov

5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

v rozpočte diela, ktoré v čase uzatvárania zmluvy mal, alebo mohol zistiť pri vynaložení riadnej
odbornej starostlivosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že súhrnný položkový rozpočet, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov
diela, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov, vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu
tejto Zmluvy a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba:
a) Za naviac práce, to znamená práce, ktoré v predmete zmluvy nie sú zahrnuté, ale objednávateľ na
ich vykonaní trvá. Ak vzniknú práce naviac, budú vyšpecifikované v písomnom dodatku k Zmluve
a bude doložený rozpočet zhotoviteľa podľa položiek. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce
naviac bez odsúhlasenia objednávateľa, objednávateľ zmenu ceny nebude akceptovať.
b) V prípade vzniknutia nadbytočných prác, to znamená prác, ktoré v predmete diela sú, ale
objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo sa pri vykonávaní diela preukáže, že ich nie je
potrebné vykonať, sa cena diela dodatkom k Zmluve zníži o rozpočtovanú čiastku uvedenú
v rozpočte diela tak, aby cena zodpovedala skutočnému rozsahu prác.
c) V prípade zmeny sadzby DPH bude DPH dodatkom k Zmluve upravená podľa platných predpisov.
Zmena DPH bude uplatnená v príslušnej faktúre.
Zmluvné strany sa dohodli, že v kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz
sute vrátane poplatku za skládku, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude
potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok
tejto zmluvy a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu
Zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom Zmluvy.
Čl. VII
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa Zmluvy
čiastkovými faktúrami a konečnou faktúrou a to za obdobie minimálne 30 kalendárnych dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra
musí byť zostavená prehľadne a musí obsahovať súpis skutočne vykonaných prác pri dodržaní poradia
položiek a označenia podľa výkazu výmer v prílohe č. 2 Zmluvy. Všetky prílohy faktúry musia byť
potvrdené stavebným dozorom objednávateľa a zhotoviteľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením faktúry na vecnú
kontrolu výkaz skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok, vrátane rozpracovanosti výroby.
Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch (3) dní od obdržania podpisom stavebného dozora.
Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ doručuje
faktúry výhradne poštou – doporučenou zásielkou, a to na adresu sídla objednávateľa alebo osobne s
potvrdením prevzatia.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa legislatívy Slovenskej
republiky a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané
v troch (3) vyhotoveniach pre objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi správne a úplne
vystavené faktúry v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade neplynie lehota splatnosti faktúry.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je
zhotoviteľ oprávnený postúpiť na tretie osoby akékoľvek práva, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi
podľa alebo na základe Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa týmto myslia predovšetkým, nie však
len, pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Konečná faktúra bude
v sume minimálne 10% z ceny diela podľa Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy. Právo vystaviť konečnú faktúru
vzniká po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby zmluvnými stranami a zároveň po
kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.
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Čl. VIII
Podmienky vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ dielo zrealizuje v súlade s podmienkami tejto Zmluv v súlade s
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecno
záväznými právnymi predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými
nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. V protokole sa uvedie aj meno osoby poverenej
vykonávaním funkcie stavebného dozoru a meno osoby poverenej výkonom funkcie stavbyvedúceho.
V protokole sa dohodnú aj odberové miesta elektrickej energie a vody.
Objednávateľ je povinný v lehote do 30 dní po podpísaní Zmluvy odovzdať stavenisko v stave
predpokladanom projektovou dokumentáciou, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela
sťažovali, alebo znemožňovali.
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné
označenie stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska
(vrátane kancelárie, šatne a pod.) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, ktoré vykonal zhotoviteľ počas výstavby diela, sú
súčasťou ceny predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál
a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe.
Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi čím uspokojí nároky
tretích osôb.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe
vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojok a meračov podľa skutočnej spotreby na základe odpisov
meračov zapísaných v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska a protokole o odovzdaní a prevzatí
stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať
ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie
povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade
s týmto nariadením a tiež dodržiavať všetky legislatívne požiadavky ohľadom ochrany životného
prostredia.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky znečistenia a poškodenia životného prostredia a nahradiť
spôsobené škody. Zároveň znáša všetky prípadné sankcie s tým spojené.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela
na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej raz za 2 týždne.
Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby realizácie diela stavebný denník. Do denníka sa budú
zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah
denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu
v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Do stavebného denníka
môže zapisovať svoje pripomienky aj spracovateľ projektovej dokumentácie a príslušné orgány štátnej
správy.
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí stráženie staveniska.
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré pri realizácii diela vzniknú a sú výsledkom jeho
činnosti.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím stranám pri plnení
Zmluvy.
Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k spísaniu protokolu o odovzdaní
a prevzatí stavby. Objednávateľ je povinný dielo skolaudovať bezprostredne po prevzatí diela a nesmie
zámerne kolaudáciu oddiaľovať.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní a prevzatí stavby zabezpečí zo
staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi doklady
a písomnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:
- Stavebný denník,
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Certifikáty stavebných materiálov,
Dodacie listy stavebných materiálov,
Potvrdenia príslušnej skládky odpadu o tom, že stavebný odpad bol uskladnený na skládke.

Čl. IX
Záručná doba – zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy má požadovanú akosť,
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto Zmluve, platných právnych predpisov,
STN, a ostatných predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy
je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby
zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v Čl. IX ods. 5 tejto Zmluvy má
predmet Zmluvy vady. Za vady predmetu Zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje
Zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie vád predmetu Zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto
Zmluvy (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady,
miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa
− zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy. Musia byť reklamované
zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením dohodnutých termínov ich
odstránenia
− skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je
povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je
povinný vady odstrániť do 40 pracovných dní po obdržaní reklamácie. V prípade, ak bude na
odstránenie vady potrebný dlhší čas z dôvodu dodržania technologických postupov, tento čas sa
predĺži a objednávateľ bude o dôvode predĺženia času potrebného na vykonanie reklamácie
písomne informovaný.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo
odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej
vady.
Ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vadu, je objednávateľ oprávnený odstrániť závadu sám
alebo poveriť jej odstránením tretiu stranu. Náklady, ktoré takto objednávateľovi vzniknú, znáša
zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady
neplynie záručná doba.
Zmluvné strany sa dohodli, že nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením
§ 564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade
objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti
diela,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné.
Čl. X
Ostatné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1
tejto Zmluvy v termínoch určených v Čl. V ods. 1 tejto Zmluvy po dobu viac ako 30 dní sa považuje za
porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy
s vadami sa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie
zhotoviteľa počas realizácie stavby, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote
neodstránil.
Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na
odstúpenie od tejto Zmluvy a to v mesačnej výpovednej lehote. Objednávateľ v tomto prípade uhradí
dodávateľovi preukázané náklady zabudované v rozpracovanej stavbe.
Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch dlhodobého neplatenia splatných faktúr, ďalej
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v prípade, že objednávateľ sústavne porušuje zmluvné dojednania, a to v mesačnej výpovednej lehote
s nárokom na úhradu vzniknutých nákladov na rozpracovanie.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ je v likvidácii, bolo
voči nemu vyhlásené konkurzné konanie, prípadne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo vyhlásená exekúcia. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia písomne informovať objednávateľa, že je v likvidácii,
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo exekúcia a podobne.
Zmluvné strany sa dohodli, že pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí
zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade,
že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi,
bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa
zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z
nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z
dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé,
že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude
spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť
vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie
všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom,
ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.
Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že dielo podľa Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy je spolufinancované
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zaväzuje sa, že umožní
všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, Správy finančnej kontroly a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon
auditu a kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným
týmito inštitúciami vykonať kontrolu/audit/ dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú
dobu platnosti zmluvy o NFP a po dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade
s platnými právnymi predpismi SR.
Zhotoviteľ je povinný dodať predmet plnenia sám alebo prostredníctvom subdodávateľov v súlade
s touto Zmluvou o dielo a jej príslušných príloh. Akákoľvek zmena v špecifikácii predmetu plnenia
alebo subdodávateľov musí byť vopred písomne odsúhlasená Objednávateľom.
Ak zhotoviteľ bude pri dodaní predmetu plnenia využívať subdodávateľov uvedie ich v zozname
subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu k tejto zmluve. Príloha obsahuje údaje
o subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
Prílohu so zoznamom známych subdodávateľov predkladá Zhotoviteľ k podpisu Zmluvy o dielo.
Akúkoľvek zmenu subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný pred jej uskutočnením písomne odsúhlasiť
s Objednávateľom. Nového subdodávateľa doplní do prílohy, vrátane údajov o subdodávateľovi podľa
bodu 13. tohto článku tejto Kúpnej zmluvy.
Nový subdodávateľ musí spĺňať tie isté podmienky ako pôvodný subdodávateľ.
Čl. XI
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v Čl.
III ods. 1 tejto Zmluvy v termínoch určených v Čl. V ods. 1 tejto Zmluvy si môže objednávateľ uplatniť
zmluvnú pokutu:
− pri nedodržaní časového harmonogramu vo výške 0,5% hodnoty nedodanej časti diela za
každý deň omeškania,
− pri nedodržaní termínu ukončenia stavby 0,05% zmluvnej ceny podľa Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy
za každý deň omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, za ktorý
zodpovedá zhotoviteľ, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny
podľa Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v dohodnutom
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termíne, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý aj
začatý deň omeškania.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny podľa čl. VI ods. 3 Zmluvy
a objednávateľ má možnosť uplatniť náhradu škody, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu
k účtovníctvu zhotoviteľa podľa čl. X ods. 11 alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ
dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom
ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť
poskytnutý projektový grant.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávateľ omešká s uhradením faktúry, zhotoviteľ si môže
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej faktúry a to za každý deň omeškania.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
Akékoľvek zmeny v Zmluve je možné realizovať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a iných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou a podniknú všetky právne kroky smerujúce k dohode.
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch ( 3 ) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2 ) vyhotovenia obdrží
objednávateľ a jedno ( 1 ) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli
a keďže vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenú určitým a zrozumiteľným spôsobom na znak
súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy a prehlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť
zverejnená na webovom sídle objednávateľa, v profile objednávateľa zriadeného Úradom pre verejné
obstarávanie alebo príslušného registra zmlúv.
Táto Zmluva podlieha schváleniu prešovského arcibiskupa a metropolitu pod hrozbou neplatnosti
Zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha:
č. 1 – projektová dokumentácia
č. 2 – ocenený výkaz výmer
č. 3 – časový harmonogram realizácie diela
č. 4 – zoznam subdodávateľov
V Ľutine, dňa ..................

V Ľutine, dňa ..................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

......………......................……
Mgr. Jozef Novický
farár

......………......................……

Schvaľujem:

………………………………………………
Mons. Ján BABJAK SJ
prešovský arcibiskup a metropolita

TECHNICKÁ SPRÁVA
Stavba:
Dobudovanie turistickej infraštruktúry
Miesto stavby: Ľutina
parc. C-KN č. 136/3, parc. C-KN č. 124, parc. C-KN č. 128/3, parc. C-KN 136/6, parc. C-KN 127
Investor: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Sprievodná správa:
Projektová dokumentácia rieši: Dobudovanie turistickej infraštruktúry, ktorá doplní chýbajúcu
funkciu v rámci lokality obce Ľutina. Zahŕňa vybudovanie niekoľkých drobných stavieb v areáli
pútnického miesta pre skvalitnenie infraštruktúry pre turistov a pútnikov. Realizáciou drobných
investícií sa skvalitnia služby pre turistov na tomto mariánskom pútnickom mieste. Tým sa toto
pútnické miesto pripája k ostatným lokalitám zapojeným do mariánskej cesty a svojim príspevkom
dopomáha k vytvoreniu kvalitného produktu cestovného ruchu.
Stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy - námestia
SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny
SO 03 Detské ihrisko
SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku
SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy - námestia
Rekonštrukcia existujúcej spevnenej plochy pred pútnickým Domom sv. Mikuláša v Ľutine. Návrh rieši
úpravu existujúceho zhutneného podložia. Celková plocha predstavuje 800 m2 na ktorej bude
uložená betónová dlažba.
SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny
Prvky drobnej architektúry sú navrhované v rozsahu: lavičky a odpadkové koše. Lavičky sú
navrhované liatinovej konštrukcie s drevenou výplňou. Odpadkový kôš je riešený z oceľovej
konštrukcie so strieškou a vyberateľnou plechovou nádobou s drevenými prvkami. Kotvenie prvkov
drobnej architektúry je do betónových pätiek.
Základné ukazovatele: počet lavičiek 10 ks, počet odpadkových košov 10 ks.
Sadové úpravy riešia zatrávnenie plochy, terénne úpravy pre vytvorenie viacúčelovej trávnatej
plochy, výsadbu stromov a krovín.
Špecifikácia pre výsadbu zelene:

P.č.

Druh

počet
Øveľkosť
(ks)

špecifikácia

Počet kolov
veľkosť
na ks/dĺžka
jamy (m3)
m

1

Acer campestre Elsrijk

4

110

C5

0,02

3/1,8

2

Acer pseudoplatanus Leopoldii

3

170

C 27

1

3/2,2

3

Fagus sylvatica Dawyck

3

50

C3

0,01

3/1,5

4

Fagus sylvatica Laciniata

4

90

C5

0,02

3/1,5

5

Malus floribunda Golden hornet

5

110

C5

0,02

3/1,8

6

Malus x moerlandsii Roaylty

1

125

C5

0,02

3/2,0

7

Pyrus calleryana Chanticleer

3

225

C30

1

3/3

8

Sorbus aucuparia Fastigiata

3

170

C 25

1

3/3

9

Syringa x chinensis Sageana

4

150

C7,5

0,02

1/1,8

10

Ulmus glabra Exoniensis

3

130

C5

0,02

3/1,8

Stromy spolu

34

P.č.

Druh

11

Amelanchier lamarckii

počet
Øveľkosť
(ks)
8
90

C7,5

veľkosť
jamy (m3)
0,02

12

Deutzia x hybrida Magicien

3

50

C2

0,01

13

Forsythia x intermedia

6

70

C3

0,01

14

Kolkwizia amabilis

5

70

C5

0,02

15

Philadelphus coronarius Belle Etoile

8

50

C3

0,01

16

Physocarpus opulifolius Diabolo

3

70

C2

0,01

17

Physocarpus opulifolius Darts Gold

5

70

C2

0,01

18

Physocarpus opulifolius Luteus

3

70

C2

0,01

Kry spolu

41

špecifikácia

SO 03 Detské ihrisko
Detské ihrisko bude budované v súlade STN EN 1176 – 7.
Pre detské prvky je vytvorený priestor na umiestnenie kolotoča, vek 3 – 12 rokov, nárazová zóna do
Ø 6 m, výška voľného pádu do 0,6 m, pružinová hojdačka vhodné pre deti 3 – 12 rokov, maximálnou
kritickou výškou pádu 0,6 m a s nárazovou zónou max. 4 x 3,5 m. Plocha 9 x 7 m je určená pre
osadenie hernej zostavy pred deti 3 – 14 rokov s maximálnou výškou pádu 1,5 m v kombinácii veža
so strieškou a šmýkačkou a hojdačkovým ramenom. Súčasťou detského ihriska bude aj kresliaca
tabuľa. Osadenie detských prvkov podľa vybraných prvkov a odporúčaní dodávateľa.
Herné prvky
Herné prvky budú kotvené zemnými kotvami alebo do betónových základov v závislosti od vybraného
typu a výrobcu prvkov. Prvky budú zhotovené z tvrdého impregnovaného dreva a natreté
ekologickými nátermi. Kovové komponenty s protikoróznou úpravou alebo priamo antikorový
materiál. Plasty UV stabilné a zdravotne nezávadné. Laná – pletené s kovovou výstužou.

Dopadové plochy
Povrch a veľkosť spevnenej plochy v okolí detských prvkov bude zhotovený podľa normy STN EN
1177.
Podložie dopadovej plochy: rohože sú z vodopriepustného materiálu, takže aj podkladová vrstva
bude vodopriepustná.
Ohraničenie dopadovej plochy je gumovým ukončovacím dielom osadeným do betónového lôžka tak,
aby bola dopadová zóna 4 – 6 cm nad úrovňou terénu. Rohože sa kladú na zhutnené podkladové
vrstvy.
obrubník

Gumová rohož
Štrkodrva 0-8 50 mm, 45 MPa
Štrkodrva 16-32 150mm, 45 MPa

Podkladová vrstva: hlina 45 MPa

Betónové lôžko

Gumové rohože pokladať na pripravené zhutnené podkladové vrstvy. Rohože sa kladú do 2 – 3 cm
vrstvy drveného kameňa frakcie 0-4 až 0-8 zarovnaného latou bez hutnenia( +- 1cm/m).
Vhodné gumené rohože: pri kritickej výške pádu 1,5 m hrúbka rohože 45 mm.
a/ výkop a odstránenie existujúceho podkladu, zrovnanie a zhutnenie,
b/osadenie obrubníkov do betónového lôžka,
c/umiestnenie štrkodrvy 16 – 32, hutnenie,
d/ umiestnenie štrkodrvy 0 – 8 , hutnenie,
e/ umiestnenie štrkodrvy 0 – 8, zrovnanie latou,
f/ uloženie rohoží (vyrezanie otvorov na kotviacie elementy hracieho prvku),
g/ zavibrovanie rohoží a prípadné podsypanie.
Veľkosť nárazovej zóny – 115 m², obvod 43 bm pre 3 hracie prvky a tabuľu.
SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku
Rekonštrukcia existujúceho altánku pre návštevníkov v rozsahu: obloženie základového múrika
pieskovcovým kameňom v rozsahu 40 m2, umiestnenie odvodňovacieho potrubia do štrkového lôžka
a inštalácia typového záhradného betónového kozubu.

Celkom s DPH

DPH 0% z

DPH 20% z

Celkom bez DPH

SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku

SO 03 Detské ihrisko

SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny

SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy

Názov objektu

Stavba: Dobudovanie turistickej infraštruktúry

Rekapitulácia rozpočtu

ZRN

VRN

HZS

Kompl.čin.

Ost. náklady

A
20%

Sadzby DPH

Cena

B
0%

VÝKAZ VÝMER

Bager

Presun materiálu do 100 m

Štrkodrva 0-8

Štrkodrva 16-32

Dlažba betónová, 20x10x6cm

1

2

3

4

5

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Práce HSV

Por.č. Názov

ZADANIE

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia spevnenej plochy

m2

t

t

t

h

800,000

120,000

40,000

83,000

36,000

Množstvo

Celkom

Dátum:

Dodávateľ:

Mj

Ks:

Projektant: Ing. Peter Jurica

Stavba: Dobudovanie turistickej infraštruktúry

Spracoval:

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

ZADANIE

Montáž

Materiál

Cena celkom

ks

Vonkajší odpadkový kôš so strieškou, kovový s dreveným
obkladom a vyberateľnou kovovou nádobou

Výsadba zelene

Záhradný substrát

Jutový pás

Kotviaca páska k stromom

Koly k stromom do 2m

Koly k stromom do 3m

2

3

4

5

6

7

8

ks

ks

m

ks

l

kpl

ks

Lavička liatinová, s dvereným operadlom a výplňou,
150x6x73cm

1

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Práce HSV

Por.č. Názov

ZADANIE

Objekt: SO 02 Dobudovanie oddychovej zóny

12,000

82,000

100,000

11,000

8 039,000

1,000

10,000

10,000

Množstvo

Celkom

Dátum:

Dodávateľ:

Mj

Ks:

Projektant: Ing. Peter Jurica

Stavba: Dobudovanie turistickej infraštruktúry

Spracoval:

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

ZADANIE

Montáž

Materiál

Cena celkom

ks
ks
ks
m2

Herná zostava (veža so strieškou a šmýkačkou a hojdačkovým
ramenom), 3-14 rokov, výška pádu max. 1,5 m

Pružinová hojdačka, 3-12 rokov, max. výška pádu 0,6 m,
dopadová plocha max. 4x3,5 m

Kresliaca tabuľa

Gumená doska na detské ihriská min. hr. 45 mm, výška pádu
min. 150 cm

Gumový obrubník 100 x 25 x 5 cm

Beton C16/20

Štrkodrva 0-8

Štrkodrva 16-32

2

3

4

5

6

7

8

9

t

t

m3

bm

ks

Kolotoč, 3-12 rokov, oceľová konštrukcia (priemer do 2 m) s
otáčavou osou a plošinou pre sedenie, max. výška pádu 0,60 m

1

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Práce HSV

Por.č. Názov

ZADANIE

Objekt: SO 03 Detské ihrisko

18,000

8,000

4,000

44,000

120,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Množstvo

Celkom

Dátum:

Dodávateľ:

Mj

Ks:

Projektant: Ing. Peter Jurica

Stavba: Dobudovanie turistickej infraštruktúry

Spracoval:

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

ZADANIE

Montáž

Materiál

Cena celkom

h
ks

Zemné práce

Kozub záhradný s povrchovou úpravou s príslušenstvom,
rozmery min.: 110x185x70 cm (š,v,h)

Betónová pätka pod kozub, rozmery: 1,2 x 0,8 x 0,8 m

Kamenný obklad muriva pieskovcový

3

4

5

6

m2

m3

t

Štrkodrva 0-8

2

bm

Drenážna rúra s textíliou

1

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Práce HSV

Por.č. Názov

ZADANIE

Objekt: SO 04 Rekonštrukcia turistického prístrešku

40,000

0,800

1,000

6,000

6,300

21,000

Množstvo

Celkom

Dátum:

Dodávateľ:

Mj

Ks:

Projektant: Ing. Peter Jurica

Stavba: Dobudovanie turistickej infraštruktúry

Spracoval:

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

ZADANIE

Montáž

Materiál

Cena celkom

