Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stľanami:

Objednávatel':
Obchodné meno :

ZipEX, s,r.o.

Sĺdlo:

Ždiarska 3, 04012 Košice

lčo:

45865698

Právne zastúpený:

lng. Marianna Takáčová

(ďalej len „objednávatel'")

a
Zhotovitel':
Obchodné meno:

Okenné centrum KE s.r,o,

Sídlo:

Južná trieda 78, 040 01 Košice

lčo:

52021874

Právne zastúpený:

Jozef Revák

(ďalej len „zhotovitel'")

Preambula
Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podl'a
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní").

ČIII

Predmet zmluvy o dielo
i.i Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác vsúlade sprojektom Zníženie
energetickej náľočnosti pľiemyselnej budovy ZIPEX s.r.o., ktorú vykoná zhotovitel'
podl'a tejto zmluvy a podl'a požiadaviek objednávatel'a a za tým účelom vykoná pre
objednávatel'a stavebné práce v zmysle svojej ponuky v časti 3 Výmena vonkajšej otvorovej
konštrukcie a zaväzuje sa vykonat' dielo a dodat' ho objednávatel'ovi v termĺne dohodnutom
v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávatel'om

a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá ajednotkové
ceny.

Zhotoviteľ pred

podpisom zmluvy prevzal

projektovú dokumentáciu

(ďalej

len

„projektová dokumentácia") a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou
starost]ivosťou dodávateľa predmetu diela podl'a tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto

projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonatel'ný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu
podpisu tejto zmluvy).
1.2 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať objednávatel'ovi dielo -stavebné práce podľa technického

nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy odielo aobjednávate[' sa zaväzuje toto dielo od
dodávatel'a prevziať. Zhotovitel' sa zaväzuje poveriť vykonanĺm diela (alebo časti diela) inú

osobu len s predchádzajúcim pÍsomným súhlasom objednávatel'a, avšak zodpovedá za
neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a
zodpovednosť.

čll2

Cena za dielo
2.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a ČI. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v
čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade
so Zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF

SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a je doložená dodávatel'om predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí
neoddelitel'nú prílohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je

29 894,70 € bez DPH, 35 873,64 € vrátane DPH (tridsaťpät'tisíc osemstosedemdesiattri eur
šest'desiatštyri centov vrátane DPH):

Cena v€ bezDPH

Stavebné práce podl'a výkazu výmer

29 894,70

3. Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

~

~

é2í,í"

?,@žÍ2%

DPH v €

5 978,94

2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania. Táto cena je
záväzná aj v prípade zmeny podmienok, za ktorých bola cena predložená.
2.3 V prĺpade nesplnenia termínu dodania diela si Objednávatel' nárokuje zmluvnú pokutu vo
výške 0,5 °/o z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

čl.3

čas dodania diela
3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania
staveniska.
3.2 Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziat' aj v skoršom ponúknutom termĺne, bez nároku zl'avy alebo

finančného zvýhodnenia.

3.2 Pred začatĺm stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový
harmonogram realizácie stavebných prác. Časový plán realizácie stavebných prác je
záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom
pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dnĺ
nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške určenej Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonnĺka. Rovnaká sadzba zmluvnej pokuty sa uplatňuje až do
odstránenia skutkového stavu pri porušenĺ povinnosti zhotovitel'a podl'a článku 9.3 tejto

zmluvy. V prípade, že sa zhotovitel' dopustil pri verejnom obstarávaní kolúzneho správania,

alebo iným nedovoleným spÔsobom ovplyvnil výber vít'azného uchádzača a uvedené sa
preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávatel' si
vyhradzuje možnost' uplatnenia náhrady škody podl'a výšky škody, ktorá uvedeným konaním
Objednávatel'ovi vznikne.

3.3 Dodávatel' splní svoju povinnost' zhotovit' dielo pĺsomným odovzdaním riadne a bez vád

ukončeného diela objednávatel'ovi v mieste zhotovenia diela -Odovzdávacím a preberacím
protokolom, podpĺsaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu
diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.
3,4 0bjednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdanĺ a preberaní diela

zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotovitel' povinný vady a nedostatky
v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávatel'ovi najmenej 3 dni vopred nový termín
odovzdania a prevzatia diela.

3.5V prípade ak objednávatel' prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do
Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom
budú tieto

dodávatel'om bezodplatne odstránené.

Čl.4

Miesto plnenia a podmienky plnenia
4.1 Miestom plnenia sú Košice,

4.2 Zhotovitel' bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému
dňu mesiaca. Práce musia byt' písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom
objednávatel'a v súlade s touto zmluvou.
4.3 V rámci vykonávania svojho die]a podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:
> dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prĺpade zmeny

>

stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu
bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
dodržat' všetky ustanovenia stavebného povolenia a j.eho dodatkov. V prĺpade zmeny

>

stavebného povolenia dodržat' aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu
bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu
prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikáciĺ a podl'a potreby zabezpečit'

>

>
>

počas vykonávania diela bezpečnost' a plynulosť cestnej a pešej premávky,
vykonat' zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spÔsobom (aj
podl'a požiadaviek a podkladov objednávatel'a alebo jeho zástupcu),
zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu
vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
naložit', odviest' a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný
odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v
zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znenĺ neskoršĺch predpisov. Ak zhotovitel' nesplní

uvedenú povinnosť, objednávatel' zabezpečĺ tjeto Činnosti u tretĺch osôb na náklady
zhotovitel'a,

>

zabezpečit',

aby všetky

prvky,

mechanizmy

a

strojné

zariadenia

vyhotovenie diela spíňali požiadavky bezpečnej prevádzky,

použité

na

ako aj. zabezpečit'

bezpečný technický stav strojných a technologických zariadenĺ používaných na
>

stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legjslatĺvou
predpĺsané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradenĺm pri realizácii

>

predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om,
za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedat' až do

>

odovzdania celého diela podl'a tejto zmluvy objednávatel'ovi. Dňom odovzdania
celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na
objednávateľa. Vlastnĺcke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a
výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stat' súčasťou
alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávatel' ich zabudovanĺm do diela.
na vlastné náklady zabezpečit' geodetické zameranie skutkového stavu vykonania

>

jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok
geodetického zamerania predložit' do 15 dnĺ objednávatel'ovi,
vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednost' a s riadnou odbornou
starostlivosťou, dodržiavat' všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle

>
>

príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávatel'a.
Zhotovitel' zabezpečuje bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a
bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na
stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov
Slovenskej republiky,
dodržat' všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto
zmluvy,
pri odovzdávanĺ zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú

dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a
bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a
ak ide o VTZ skupiny A aj ,,prvú úradnú skúšku", d'alej návod na bezpečné
používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č.
264/1999 Z.z. v znení noviel,

>

na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle
legislatĺvou stanovených požiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitel'om sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné,
riadne,

včasné a úplné dokončenie všetkých

prác tvoriacich

predmet djela,

vrátane

pÍsomného odovzdania celého diela zhotovitel'om a prevzatie celého diela v mieste
vykonania diela objednávatel'om, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podl'a tejto
zmluvy a všetkých ďalších
ukončenie

diela.

Zhotovitel'

potrebných dokladov a
odovzdá

objednávatel'ovi

písomností preukazujúcich
včas

všetky

doklady,

riadne
ktorými

preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.
4.5 Zhotovitel' nesmie svojou činnost'ou v priebehu výstavby poškodit' žiadne časti stavaného
objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviest'

poškodenú konštrukciu alebo čast' stavby bezodkladne a na svoje náklady do pÔvodného
stavu pred poškodením.
4.6Zhotovitel' zodpovedá za

škody

spÔsobené

svojou

činnost'ou

podl'a

§

373

a

nasl.

Obchodného zákonnĺka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednost'
zhotovitel'a za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

4.70bjednávateľ vykonáva

kontrolu

dodržania

podmienok tejto zmluvy v spolupráci

so

stavebným dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a
užĺvanĺm diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa

podl'a tejto zmluvy, ani zhotovitel'ovu zodpovednost' za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.
4.80bjednávatel' zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so
zhotovitel'om a jeho dodávatel'mi a subdodávatel'mi, prostredníctvom svojich pracovníkov
(ďalej len „zástupcovia objednávateľa"), ktorými sú:
.......lng.Takáčová.......................

4,9 Zhotoviteľ je povinný viest' stavebný denník (ďalej len „SD") v origináli s dvomi kópiami, a to

odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD
bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konat' vo veciach
súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela
svojich pracovnĺkov:
....... Jozef Revák

4.10

Zhotovitel' je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvat' stavebný dozor a objednávatel'a

prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa
stavebný dozor alebo zástupca objednávatel'a nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác,
bude zhotovitel' pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávatel'a
bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotovitel' povinný toto odkrytie vykonat'
na náklady objednávatel'a; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, Že zakryté práce neboli
zhotovitel'om riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotovitel'.

4.11

Pri odovzdanĺ a prevzatí diela, resp. ucelených častĺ odovzdá zhotovitel'

objednávatel'ovi za účasti stavebného dozoru:
> štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podl'a skutočného stavu
vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,
>

1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade,

že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použit' a zabudovat' a ďalšie

potrebné doklady preukazujúce funkčnost' a užívania -schopnost' diela a jeho častí
vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revĺzne správy,
prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atd'.) a doklady v zmysle bodu 1
písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je
možné dodať v deň odovzdania diela Oeho časti), dodá zhotovitel' ihneď po ich

obdržaní.

4.12

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela oeho časti) okrem základných údajov musí

obsahovať:

>

zhodnotenie

kvality

diela,

ktorá

je

určená

STN,

zmluvou

a

projektovou

dokumentáciou,

>
>

súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
prehlásenie zhotovitel'a, Že dielo (čast') odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody
neodovzdania diela Oeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.

>

prehlásenie objednávatel'a, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho

>

ucelenú čast' preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
súpis odovzdávaných dokladov,

>

určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokial' k takémuto určeniu neprĺde, platia

všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto
zmluve.

4.13
Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotovitel' na
vlastné náklady.
4.14
0bjednávatel' zabezpečí pre zhotovitel'a:
> poskytnutie zdroja elektrickej energie,
> prístupkvode
4.16
Zhotovitel' je povinný nahlasovat' písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné

udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj
nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

Čl.5

Platobné podmienky
5.1 Konečnú faktúru za rea]izáciu diela zhotovitel' vystaví do 15 dnĺ od

protokolárneho

odovzdania diela.

5.2 Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovať overitel'ným spÔsobom. Faktúra musí byt' zostavená

prehľadne a pritom sa musĺ dodržjavat' poradie položiek a označenje, ktoré je v súlade s
oceneným popisom prác podl'a zmluvy.
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnost' a úplnosť faktúry, ktorá musĺ obsahovať náležitosti
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5.4 Faktúra musí obsahovat':

>

označenie „faktúra" ajej poradové číslo,

>

meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotovitel'a, ktorý

>

uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné čĺslo pre daň,
meno a adresu sídla objednávatel'a stavebných prác a jeho identifikačné číslo

>
>

pre daň, ak mu je pridelené,
dátum vyhotovenia faktúry,

rozsah a druh uskutočnenej práce,

>

základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zl'avy, ak nie sú obsiahnuté v

>

jednotkovej cene,
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

>

výšku danespolu,

>
>

celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
lčo, DIČ, objednávatel'a a zhotovitel'a,

>

názov banky a číslo účtu platitel'a objednávatel'a a zhotoviteľa, lBAN,

>

dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,

>

podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platitel'a dane,

>

názov projektu a kód projektu

>

Cpv klasifikáciu

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prĺpade sa preruší plynutie lehoty

splatnosti

a

nová

lehota

splatnosti

začne

plynút'

doručením

opravenej

faktúry

objednávatel'ovi.

5.7 0bjednávatel' sa zaväzuje zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od
doručenia faktúry zhotoviteľa po dokončenĺ stavebných prác.
5.8 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotovitel'a; za zaplatenie

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu
zhotoviteľa.

čl.6

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe
6.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods.10bchodného zákonníka vsúlade so zásadou
zmluvnej vol'nosti dohodli, že objednávatel' znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci

a nadobúda vlastnĺcke právo až zaplatením Ceny za dielo.
Č117

Zodpovednost' za vady stavby
7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré

upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Prípadné vady diela môže objednávatel' reklamovať písomne u zhotovitel'a v lehote do 24
mesiacov odo dňa prevzatia.
7.3 Záručná doba začína plynút' dňom odovzdania diela zhotovitel'om objednávateľovi.

Člls
Vyššia moc

8.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani

ich

nemôžu ovplyvnit' účastnĺci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.

8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu

o úpravu Zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude
možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky
nastanú dňom doručenia pÍsomnej výzvy účastníkovi vzt'ahu na jeho poslednú známu

adresu.
8.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl.9

Záverečné ustanovenia
9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial' nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmenit' alebo zrušiť len

písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
9.2 0bjednávatel' získal nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy
z programovej oblasti: OP Kvalita životného prostredia.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania na mieste súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a tiež
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy poskytnút' oprávneným osobám všetku

potrebnú súčinnost'. Zhotovitel' stavebných prác sa zaväzuje že umožní všetkým kontrolným
subjektom, vrátane Úradu Vlády Slovenskej Republiky, Ministerstva financií Slovenskej
republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho
král'ovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho
kráľovstva,

a d'alším

kontrolným

orgánom

aorgánom

oprávneným

na

výkon

kontroly

v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnenĺm tejto zmluvy, a platnej verzie

Príručky pre prijímateľa a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.4 Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

9.5Zmluva je vyhotovená v7 exemplároch, zktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy
a objednávateľ 5 rovnopisov.
9.6Zmluvné strany berú plne na vedomie, Že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, porušením alebo ohrozenĺm obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podl'a §
5a ods. 1.

9.7 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli
slobodne a vážne, jej obsah j.e určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpĺsaná v tiesni alebo

za nápadne nevýhodných podmienok.
Prĺloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérjĺ

Príloha č. 2: Cenová ponuka -výkaz, výmer
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Objednávatel'

Dodávatel'

Príloha č. 1
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Náaov verejného obstarávateí 4ZIPEX, s.r.o.
Názov predmetu zákailq:

Zníženieenergetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o.
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a súhlasímes podmienkami v nej
uvedenými.
Identifi kácia uchádzača
Okenné centrum KE s.r.o,

obchodné meno:

Južná tieda'7 8, 040 01 Košice

52021874
2120872,787

Neplatca DPH
].]]' ]

0905 516 989
okennecentrum @okennecentrum. sk

JozefRevák
*

Akuchádzač nie je platiteť DPH,

uv

e

di e ttit o

s

kut

o

čnos t'.

Cenová ponuka
Stavebné práce pod|'a vÝkazu vÝmer

Cenav€bezDPH

DPHv€

1. Zateplenie plochy obvodového p|ášťa *

2. Zatep|enie plochy strešného plášt'a *
3. Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie *
4.

Kúrenie *

5.

Elektroinštalácia

29894,,7

t],

Cenacelkomv€sDPH

5978,94

*

Ak uchádzač nepredkladá cenovú ponuku na danú časť,nechá riadok prázdrry, resp. doň vpíše nuly alebo pomlčlE alebo iným
spósobom deklaruje, že na danú časťponuku nepredkladá,
*

Okenné centrum KE s.
78, o40 01
52021874

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o.

Objekt:

3- Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

JKSO:
Miesto:

Košice

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
ZIPEX, s.r.o., Ždiarska 3, 040 12 Košice

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 520218
IČO DPH:

Okenne centrum KE s.r.o.Južná trieda 78, 040 01 Košice

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

29 894,70
0,00

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

29 894,70

Cena bez DPH
DPH základná
znížená

Cena s DPH

20,00%
20,00%

v

Projektant

Dátum a podpis:

0,00
5 978,94

35 873,64

EUR

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

0,00
29 894,70

z
z

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o.

Objekt:

3- Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

ZIPEX, s.r.o., Ždiarska 3, 040 12 Košice

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis

0
0
Cena celkom [EUR]

29 894,70

1) Náklady z rozpočtu

5 678,36

D1D1-

3 161,84

D1-

2 327,68

D1-

188,84

24 216,34

D1D1-

861,81

D1-

23 354,54

0,00

2) Ostatné náklady

29 894,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ZIPEX s.r.o.

Objekt:

3- Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

ZIPEX, s.r.o., Ždiarska 3, 040 12 Košice

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

0
0
J.cena [EUR]

29 894,70

D1-

3 161,837

D12

M 6119000960

40

K 612425931

3

K 648991113

Cena celkom [EUR]

Vnútorné parapetné dosky plastové
komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk,
zlatý dub
Omietka vápenná vnútorného ostenia
okenného alebo dverného štuková s
penetráciou
Osadenie parapetných dosiek z plastických a
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

m

93,550

8,300

776,465

m2

243,530

8,220

2 001,817

m

93,550

4,100

383,555

2 327,677

D15

K 968071112

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti
plochy do 1, 5 m2

6

K 968071113

Vyvesenie kovového okenného krídla do suti
plochy nad 1, 5 m2

ks

38,000

0,480

18,240

10

K 968071125

Vyvesenie kovového dverného krídla do suti
plochy do 2 m2

ks

3,000

0,460

1,380

11

K 968071137

Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy
nad 4 m2

ks

1,000

90,760

90,760

7

K 968072245

Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých
m2
plochy do 2 m2, -0,04100t

33,289

12,300

409,455

8

K 968072246

Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých
m2
plochy do 4 m2, -0,03400t

81,311

12,300

1 000,125

9

K 968072247

Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých
m2
plochy nad 4 m2, -0,03400t

5,185

12,300

63,776

12

K 968072456

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy
nad 2 m2, -0,06300t

m2

8,278

12,300

101,819

14

K 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km

t

7,197

62,000

446,214

15

K 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km

t

143,940

0,310

44,621

16

K 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a
vybúraných hmôt do 10 m

t

7,197

5,220

37,568

17

K 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a
vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

t

35,985

0,640

23,030

18

K 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly,
dlaždice (17 01 ), ostatné

t

7,197

11,920

85,788

ks

14,000

0,350

4,900

188,843

D1K 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

t

9,959

16,830

167,610

20

K 999281196

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a
údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v
odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m

t

9,959

1,320

13,146

21

K 999281199

Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane
plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých
ďalších aj začatých 5000 m

t

9,959

0,812

8,087

19

861,808

D1-
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PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

4

K 764410460

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400
mm

m

93,550

8,300

776,465

1

K 764410850

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do
330 mm, -0,00135t

m

93,550

0,720

67,356

22

K 998764102

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v
objektoch výšky nad 6 do 12 m

t

0,327

36,420

11,909

23

K 998764194

Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad
vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m

t

0,327

17,980

5,879

24

K 998764199

Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za
každých ďalších i začatých 1000 m nad 10

t

0,327

0,605

0,198

23 354,536

D125

K 766621400

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO
páskami (exteriérová a interiérová)

26

K 766621405

Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO
páskami (exteriérová a interiérová)

m

16,700

8,550

142,785

27

M 6114124330

Plastové okno, rozmer 1150x2350 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

20,000

452,000

9 040,000

30

M 6114124300a

Plastové okno, rozmer 1450x2350 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

8,000

489,000

3 912,000

29

M 6114117100

Plastové okno, rozmer 1150x1150 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

13,000

173,000

2 249,000

31

M 6114117100a

Plastové okno, rozmer 1450x1150 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

9,000

225,000

2 025,000

32

M 6114121600

Plastové okno, rozmer 1700x3050 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

1,000

530,000

530,000

28

M 6114119100

Plastové okno, rozmer 1450x750 mm (vxš),
izolačné trojsklo - 6 komorový profil

ks

1,000

146,000

146,000

33

M 5535870080

Plastové dvere dvojkrídlové, rozmer
1850x2950 mm (šxv), izolačné trojsklo - 6
komorový profil

ks

1,000

805,730

805,730

34

M 6114122400

Plastové dvere 1200/2350 mm - 6 komorový
profil

ks

1,000

548,000

548,000

41

K 998766102

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
objektoch výšky nad 6 do 12 m

t

4,806

19,320

92,852

42

K 998766194

Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad
najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m

t

4,806

12,460

59,883

43

K 998766199

Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za
každých ďalších i začatých 100 m nad 1

t

4,806

0,480

2,307

m

321,300

11,830

3 800,979
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