ZMLUVA O D|ELO
v znení neskorŠÍch
uzatvorená podl,a ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
predpisov (dhlej len Obchodný zákonník)

I. Zmluvné strany

t.l Zhotovitel':

SÍdlo:
Zastúpený:
tČo:
DIč:
tČopn:
Bankové spojenie:
č.ú.:
mobil:
e-mail:
Zapísaný v
1.2 Objednávatel'
Sídlo

Štatutárny orgán

IČo

DIČ
Mobil
E-mail
webové sídlo

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T,

B. Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Toplbu
Mgr. Adrián Zacharslcý, konatel'
36486485
2020001962
SK2020001962
SLSP a.s.
SK69 0900 0000 0005 6108 1293
+421 908 732956
a.zacharsky@9mail.com
oncrroanŇ régistri ot<resného súdu Prešov, oddiel Sro, vloŽka Č. t42I3lP

obec zámutov

Obecný úrad č. 434,09415 Zámutov
Stanislav Duda, starosta obce
00332968
2020631.943
+42l 57449 63 01

zamutov@zamutov.sk
www.zamutov.sk

II. Východiskové podklady a údaje
2.1 Názov stavby:Zámutov - rckonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.

III. Predmet plnenia zmluvy

je

vykonávanie stavebných prác na stavbe: lámutov
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov"v rozsahu urČenom Projektovou
dokumentáciou, výkazom výmer a realizačným rozpočtom k predmetnej stavbe,

3.1

predmetom tejto zmluvy

IV. Časplnenia

4.t
4.2
4.3

Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
odovzdanie staveniska: do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateIa
začatie stavebných prác:nasledujúci deň po dni odovzdania staveniska
ukončenie stavebných prác: l2mesiacov od odovzdania staveniska
uvot'nenie staveniska: do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác
Zmluvné termíny uvedené v uóae 4.1 sú termíny najneskorŠie prípustné a neprekroČitel'né s
výnimkou:
vyššejmoci,
uvouňia príŘazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vYvolané
situáciou u zhotovite[a.
Ak zhotovitef ukončív súlade s touto zmluvou dielo alebo jeho dohodnutú Časťna odovzdanie
pred dohodnutým termínom, objednávatel' prevezme toto dielo alebo jeho. ČasťPred
bohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatídohodnutú cenu (jej Časť).

4.4

náhradu
Ak zhotovitel,mešká s dodaním podl,a zmluvného termínu, bude objednávatel'žiadať
v
zostáva
pričom
zmluva
škody v zmysle § 373 a nasledujúiiiÉoucnooného zákonníka,

4.5

práce odúČtovanéPodl'a stuPňa
V prípade zastavenia práczviny objednávatel'a budú vykonané
stranY Zhotovitel'a,
rozpracovano.Ů-u póďru itutočn" záokladovaných nákladov zo

platnosti.

V. Cena
na riadne
vcene je zahrnutý celý zmluvný závázok a všetky náležitosti aveci nevyhnutné
riadne nakladanie

5.1

5.2

vykonanie a odovzdanie predmetu ňÚ"ý, ktoré umožnia objednávatetbvi
s odovzdaným predmetom
-.tánóuuná zmluvy.
na
na záfuade výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu
Cena diela i"
základe pevných jednotkových cien vťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela celkom s DPH

: 152 185,00 €
30 437,00 €
: 182 622,00 €

:

stoosemdesiatdvetisícšesťstodvadsaťdva€,
zhotovitel,a,
5.3 v cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska

slovom

:

VI. Platobné podmienky a fakturácia
podpise Preberacieho Protokolu,
6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukonČeníp.rác a

Cena za dielo bude uhradená na základe rariúry - daňového d.o.kl9du,

vYstaveného
Lehota
zhotoviteiom- po iiá.toenom prebratí stavebnýcn přác zástupcom objednávatel'a,

splatnostifaktúryje60dníoddoručeniaobjednávatelbvi.
FaKÚra musí bYť
6.2 Zhotoviterř póúiány uyt<onanJ pni." w,lúuaťoveritel'ným sp6sobom.
zostavená prehl'adne.
práce nemajú vplyv na zárulg poskytované zhotovitelbm a nePlatia
6.3 platby ;
o prevzatí prác a dodávok.
ako dok]ad"ýň.;;é
22212004 Z, z,
6.4 Faktúry uua6'oúruňovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona ČÍslo
o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov,
6.5 Faktúra sa budé považovať.u ur,iáJenú' dňom pripísania jej ÚhradY na ÚČet dodávate[a
uvedeného v doručenej faktúre z účtuobjednávatel'a,

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady
zaČÍnaPlYnúť
7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, Korá
protokolom.
odo dňa odovzdania diela objednávate]bvi preberacím
výsledku
7.2 Zhotovitel, zodpove,aá iu tq z" predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia
(§
a nasl,
47
normám
predpisom
a
určenémuv zmtuve, že zóapovedá technickým
alebo
hodnotu,
zniŽovali
stavebného zároná)'a že nemá vady, ktoré by rušili alebo
účelom.
schopnosť ieho pouÍívaniav zmluve piedpokladaným, _alebo obvyklým.
a vecí
7.3 Zhotovitel, nezodpovedá za vady diela, Řtoré bolí spósobené pouŽitím Podkladov

-

ouj.anávatelbm a zhotovitel' ani pri vynaloŽenÍ vŠetkej starostlivosti
nemohol zistiť icň nevhodnosť, alebo na ňu upozoinil objednávatel'a a ten na ich PouŽití

póir.vtŇ.n
trual.

7.4 zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel,
právo požadovať a zhotovitel, povinnosť bezplatne odstrániť vady.
jej
z.s bujeoňavate]' sa zavázuje, že prípadnúreklamáciu vady diela uplatní bezodkladne Po
ziiiení písomnou formou'ao iriŘ oprávneného zástupcu zhotovitel'a Podl'a Čl. I. tejto
zmluvy.

7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateI zistil resp. mohol zistiť odbornou
piehliadkou pri preberanídiéla. Tieto vaáy musia byť reklamované zapísaním,v Protokole
b odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak

zistené Pri
právo objednávatel,a na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vadY
uýzvY
podmienok
podl'a
Predmetnej
kontrolných meraniach po ,euriráiiiaiáia zrealizované

budú odstránáné do a dní s protokolom o odstránení vád a nedorobkov,
ktoie Óňj"Jnauut"r' nemohol zistiť pri Prevzatí diela a vYskYtnú
7.7 skryté
"uař'rJ'řur.ě "uJv,
vady'iá objednávatey povinný reklamovať u zhotovitel,a

sa

v záručnej dobe. Tieto

písomnou formou.

7.B Zhotoviter

lá

ÓÓvinný

reklamácie ÓÚj"anauut"[a

na reklamáciu reagovať do 3 dní od uPlatnenia

oPrávnenej

a dohodnúťspósob a termín odstránenia vady,

[to.y.1 odstránenie neznesie doklad a za ktoré
7.9 Havarijné stavy, t. j. následr.v
ich nahlásení
"aa,
zodpovedá zhotovitel,, je znoťovitei' poviiný odstrániť bezodkladne Po
a sprí:stupnení objektu.
7.1o 'v prípáae, žézhotovitey oznámené (reklamované) vady
T99*,1|i v dohodnutej
predchádzajúcom
po
PÍsomnom
lehote napriek tomu, že ich uznJ, .a ou;"anavatel'právo
zmluvnou
so
Pokutou
upororn"ni'á;ňilý Ódstránir iilt"j oróu" na náklady zhotovitel'a,
v zmysle bodu 10.3 zmluvy.
diela stanovených touto
7.II vuaou iálorurÉ oacnýtra v kvalite, rozsahu a parametroch
a PoŽiadavkami
predpismi
záváinými iechniclcými normami a
zmluvou á
v žiadosti o NFP podl'a predmetnej rnýzvy,
stanovenými "u"i."
7.L2 Nedoiobkom sa rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve,

VIII. Podmienky vykonania diela
B.1 Zhotovitel, vykoná

dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpeČenstvo. Vlastnícke Právo

NebezpeČie ŠkodYna
k zhotovené.u oiáru piiňar"ii oui"ánávate|,ovi v súlade s bodom 9.5 zmluvy.

plnenia,
diele nesie na základe tejto zmluvy zhotovite| v rozsahu svojho premetu
lehote.
B.2 práce na diele je zhotovitel, povinný vykonať v dohodnutej
subjektu,
B.3 Zhotovitey nie je Ó|rávnený'stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému
stavebných
pre
vykonávanie
Prác tak, abY
8.4 objednávatey odóvzdá zhotovitelbvi stavenisko
a
zhotovenie
na
NákladY
zhotovitel,mohol na ňom začaťpráce v súlade s podmienkami zmluvy.
odstránenie staveniska sú súčasťouceny o dielo.
realizácie stavebnej
B.5 objednávatel, k termínu odovzdania staveniska urČÍskládky odpadov a sute z
čaŠti,prípadne iné priestory podl'a požiadavky zhotovitel'a,
nákiady doprávu všetkých materiálov, stavebných hmót a dielcov,
8.6 Zhotovitet, zauezpeEi
rnýrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.
vstupovať ib; poverení pracovníci objednávatel'a, technický dozor
B.7 Na stavenisko
objednávatel'a a prípadne stavebný dozor.
vládY SR Č,
B.B Zhotovitel. zabezpečí v celom ro.sanu ptnenie vypl,ývajúc9 z ustanovení nariadenia
v znení
51o/2o01 z. z. o'minirárnv.n u"rpáenortnýcn a'zbiavotných poŽiadavkách na stavenisko
narádenia vlády Č. 212l2oo4Z. z. a v znení neskorŠÍch zmien a doplnkov.
realizácii
B.9 Zhotovitel, v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť, technictcých z919{ení Pri
v znení
Zb.
374lL990
Č.
SBÚ
a
sÚgP
vyhlášky
piác
ustanoveniami
s
v súlade
stavéunyctr
neskoršíchpredpisov.
8.1o Zhotovite],zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné nákladY odstráni odPadY,
ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.11 Zhotovitel, sa závázuie v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať osobu oprávnenú jednať vo
ktoré v d'alšom pracovnom postuPe budú zakrYté alebo
veciach techniclcých nj pruuer"nie prác,
'móžb
uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, Pokial' talcý
.u ,tunr, neprísti|nýri. výruu sa
podpíše.
zápis zástupca objednávatel'a
dni vopred objednávatel'a k ÚČasti na
B.12
- Zhotovitel, sa Žavázuje vyzvať' minimálne 3 pracovnénormami
a projektov.ou dokumentáciou.
predpismi,
záváznými
srúšfaihpredpísanýcn Ósooitnými
zákOna Č. 50lL976 Zb.
46d
stavebného
s
B.13 Zhotoviief je povínný viesť stave'bný denník v súlade §
neskorŠÍchzmien a
v
znení
v zmysle d'al-šbil zmieh a doplnkov á § zg vyhlášky č. 453/2OOO
zákona.
doplnkov, Korou sa vykonávajú nieftoré ustanovenia stavebného
B.14 buj"oňáuutu1 je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávatel' zistÍ, Že zhotovitel'
povinnosťami je objednávatet' oprávnený doŽadovať sa
vyroňáva dielo v rozpore so svojimi
-toho,
aby zhotovite]' Ódstránil vady vzniknuté chYbným
zápisom v stavebnom denníku

il,Ú"r
,oz,

vy'konávaním diela a toto vykonával riadhym spósobom.

Ak tak zhotoviteI neurobí ani

by viedol nepochybne
v primeranej lehote mu na to poskytnutej a po$up ,zhotovitet'a
r ioJriainemu porušeniu zmluvy, je objebnávatel, oprávnený od zmluvy odstúpiť,
dodávok, ktoré
B.15 Zhotovitel, zauáŇi Úeasr svbjicn Óiacovnír<ou na pr"*rouaní svojich Pr9c a
objednávatel'a a bez
vykonáva stavenn-Í aórói-Óni"anavatát,a alebo iný zodpovedný zástupca
a odchýlok od tejto zmluvY,
n.'"srruniu vyroná'Jpatreňi" .áááiira.ánie zistených nedostatkov
IX. Odovzdanie a prevzatie diela
preberacím protokolom
9.1 zhotovitel, odovzdá dokončenédielo v súlade s touto zmluvou
spodpismiobidvochzmluvnýchstránastavebnéhodozora.
v prípade, Že v zápise.
9.2 Dielo bude zhotovite]bm oaouiainé a objednávatelbm prevzalé aj
ani v sPojení
' ktoré *.myg.sebe
o oaouroiní á pi""iuti oua,i uvááené vaáy a nedorobky,
á n"ipár."l prevádzke (užívaniu)..TiŤ zjavné vady
s inými nebránia plynulej
'byg
uveaáne v zápise o odovzdaní'a prevzatí diela so stanovením
a nedorobky musia
termínu ich odstránenia.
ŠkodYna
9.3 prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezPeČensWo
objednávatel'a.

X. Zmluvné pokuty
po termíne uvedenom v bode 4.1, zaPlatízmluvnú
10.1
-- - Ak zhotovite1,odovzdá dielo uvedené v čl. III zl|uw
za V,aŽdý kalendárnY deň omeŠkania,
dieh
porrt, uo ,rýsr." 0,05o/o z ceny
lodra .te5tb
diela za každý deň, ak sa omeŠká
0,05o/o
pokutu
výšr<á
vo
Lo.z Zhotovitet, zaplatí zmluvnú
i cenyj preberacom
protokole o odovzdaní
s odstráneni. ijuuný.r1 váb a n.o*ouřóu uvedených

a prevzatí diela.

vo
10.3 Ak zhotovitet, neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú Pokutu

rnýŠke

0,05o/o z ceny dielaza kaŽdý deň omeŠkania.

faktúr
10.4 pokuta za neuhradenie faktúr ,r,pt*Ěióui je vo výške 0,05o/o z hodnotY neuhradených

zakaždý deň omeškania

XI. Zodpovednosť za škodu
11.1Zhotovitey sa zavázuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu vŠetkY oPatrenia, Potrebné
na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
je zodPovedná za Škodu
11.2 Každá ,rtuunj'rtá.'
Óoíuší povinnosť zo závázkového vzťahu,
spósobenú druhej strane.
v.odseku
11.3 Zmluvna straná, 1ióiá spósobila škodu druhej zmluvnej strane spósobom uvedeným
IL.Z, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda ňola spósobená okolnosťou vYluČujúcou

fu

zodpovednosť.

11.4Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotovitel'a na pozemky tretbh osób alebo ich
poškodením v dósledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných Predmetov, _PríP,
svolvol,ným uzavretím ciest, alebo porušením inžinierskych sietÍ, zodpovedá za túto Škodu
zhotovitel'.

11.5 Zhotovitel' zodpovedá za škodu na diele spósobenú vlastným zavinenÍ'm poČas svojich Pracwných
postupov, pri bdstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo zárukY, ako aj za Škodu

spósobenú tými, ktoďch použil na realizáciu diela.
11.6 Zhotovitet' musibyť poisťený zodpovednosťou za škodu sp6sobenú pri výkone Povolania vo
výške minimálne 200.- tis. EUR.

XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruŠÍzmluvné Povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvY.
Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:

I2.2

4

diela o viac ako 15
1.1. Ak zhotovitey pre okolnosti na jeho strane bude meŠkaťso zhotovením
dní.

1.2. Ak zhotovitel, postupuje V rozpore s ustanoveniami tejto zm,luvy..
Lz.3 práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sá vyúČtujúPodl'a zmluvných cien
v preukázatel'nom rozsahu.

XIII. Záverečnéustanovenia
ktoré im boli

13.1

objednávatel, a zhotovitel' sa zavázujú, že obchodné. 9 technické informácie,
jeho písomného súhlasu, alebo
zverené zmluvným partnerom nesprísřupnia tretím osobám bez
tieto informácie'neóoužijú pre iné'účely,ako pre plnenie podmienok.tejto zmluvY
dodatkov, ktoré
L3.2 Meniť ur"uo j-opiř!ř';ilJh-Ň-;l..;uy ;e možnélen formou písomných.
budú riadňe powra'eňé a podpísané oprávnenými zástuPcami oboch
uuáu platné,
zmluvných strán.
alebo zrušenia
13.3 zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohl,adne zmeny
súd.
poŽiada
o
rozhodnutie
jedna
zo
strán
iáiaouuryprýváj,iceho z tejto zmluvy
predmetu Plnenia zmluvY,
I3,4 Ak sa zmtuvnď-stranr aó6oon,i Ó Óbmedzení ale'bo rozŠÍrení
zmluve,
k
dodatkom
ceny
príslušnú
úpravu
zmluvné strany si dohodnú aj
potrebné vYkonať na základe
13.5 Ón". prác móže zhotoviteÍ'ieatiióvár práce naviac, ltoré je ptnú
f,ulkČ1o;ťa bezPeČnosť
zabezpeČÍ
ktoný
zistení bočas realizácie diela a to v roziahu,
strán.
zmluvných
oboch
písomnej
po
dohode
súvisiacl s výťahorným zariadením,
strán si Ponechá
zmluvných
zo
každá
13.6 Táto zmluvu iě uvóru.Úná v oúocn'vyhotoveniach,
jeden výtlačok
ním, zmluvu
L3.7 Zmluvné stnny prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasiazas jednostranne
ani
tiesni
v
nie
uzaworili stooóaňe u uážne, určito a zrozumitel'ne,
nernýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
s dodávaným
13.B objádnáváteí'a zhotovitel,sa zavázujú s[rpieť rnýkon kontroý/aúditu súvjsiaceho
o
ZmluvY
ÚČinnosti
Poslqrtnutí NrP,,
tov'arom, prácami a službami kedykoi'vet< počas'platnosti a
vŠetku
im
poskytnúť
poskytnutí
NFP
a
Potrebnú
a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o

át

13.9

súčinnosť.

oprávnení kontrolní zamestnanci budú móď uplatňovať voČi zhotovitelbvi kontrolu
oňchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto ZmluvY
počas piatich rokov po skončenírealizácie predmetu tejto zmluvy.
13.10 Oprávnení zamestnanci sÚ:
a) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finanČných Prostriedkov
zo štátneho rozpočtu SR v zmysíe zákóna č.523l2OO4 Z. z. o rozpoČtorných pravidlách v znení
neskoršíchpredpisov,
b) riadne splnomocnenízástupcovia komisie a Audítorskéhodvora Es,
cj osoby piizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi. . .
13.11 Táto ,.l'uua, vrátane jej príloh, rtóré woria ;e; neoódelitelnú súČas(nadobúda Platnosť dňom
jej podpisu oboma zmlúvnými stranami a účinnosťdňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v
iútaae s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
V Zámutove, dňa

Vo Vranove nad Toplbu, dňa 26.7.202L

Za objednávatel'a:

Za zhotc

Stanislav Duda, starosta

M$r. Ac

5

VYKAZ VYMER
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Stavba:

Zámutov

Objekt:

104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateí: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotovitel:

Miesto:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
Zámutov

č. KcN

Dátum:

Kód položky

Skrátený popis

MJ

05

Búracie práce a demolácie

05010204

Búranle konštrukclímurlvo, priečky, plllere,preklady betónové,
sklobetónové

celkom

Cena

cena celkom

jednotková

12 859,15

Búranie muriva z betónu

3

Množstvo

26,07.2021

597,

7

Vybúranie konštrukclí a demontáže inštalačnéhovedenia a príslušenstva
kurenárske

05020345
16340

z oceíových

rúr

do

-0,10344t

Odstránenle spevnených plóch vozovlek a doplňujtlclch konštrukclíkrytov
,ánenie krytu ploche
v
nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150

_0,22500t

Odstránenle spevnených plóch vozovlek a doplňujrlclch konštrukciíkrytov
krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr, nad 50 do 100 mm,

1] 05

05030164

Odstránenie spevnených plóch vozoviek a doplňujrlclch konštrukcií - Krytov
- Nezaradené

]5030164022410

)dstránenie krytu v ploche nad 200 m2
Jo 200 mm, -0,23500t

z kameniva hrubého drveného, hr.100

Odstránenle spevnených plóch vozoviek a doplňujúcich konštrukciíkrytov
dlažby, z betónornich alebo kamenin. dlaždíc,dosiek alebo

o5o30604

Odstránenle spevnených plóch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
betónových

doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdlalenosť do
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km
doprava vybrlraných hmót po suchu bez naloženia, ale so zložením
k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km

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

Poplatok za skladovanie - bitrjmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmót

práce diamantové reranie bitúmenového krytu, podkladu
existujrlceho asfaltového krytu alebo podkladu hÍbky nad 50 do 100

1\2

348,663

1,30

4s3,2(

vÝrpzyímen
stavba:
objekt:

zámutov _ rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávateí: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviter: MoUREz

Miestoi
č

Dátum:
MJ

Skrátený popis

Kód položky

KcN

42 05

s.r.o. Vranov n.T.

Zámutov

]5090462032400

Řezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu híbky nad
mm

01

Zemné práce

1OO

26.07.2021

Množstvo
celkom

do 150
46,00(

m

Cena

cena celkom

jednotková
6,0(

276,0c

14 905,87

ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do
m3
do
1000
m a

a prekopávka nezapažená v t

ol1,nc!!99_199

do

1

a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3

Nezaradené
v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3

01030202

HÍbenévykopávky rýh š nad 600 mm

66l01

]1030202020020

ýýkop ryhy škky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3

m3

132,53]

9,65

I278,92

68l01

D1030202020090

Príplatok k cenám za lepivosť pri híbení nýh š. nad 600 do 2 000 mm
zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v !]9!]n9

m3

39,75!

I,2a

47,71

3 _

sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ni h, zárezov alebo okolo objektov

hornín 1 až 4 s prehodením

z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením

103 01

11( ]1

01060202

Premiestnenie vodorovné do

)1060202010320

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste
množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosťdo 1000 m

01060204

Premlestnenle vodorovné nad

01060204012210

ýodorovné premiestnenie výkopku pre diaínice po spevnenej ceste z horniny
tr.1-4 v množstve nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých
ďalšich a začatých 1000 m

010607o0

Premlestnenle

-

1

000 m

z horniny tr.1-4 v

n3

299,990

2,45

734,9E

m3

969,978

0,3c

290,9s

3 000 m

Nakladanle, prekladanie, vykladanle

-

Nezaradené

vÝwazyíuen
stavba:
objekt:

Zámutov

-

rekonŠtrukcia miestnych komunikácií a chodnlkov

104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávatel: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteí: MOUREZ

Miesto:

s.r.o. Vranov n.T.

Dátum:

Zámutov

Nakladanie neulahnutého

rni

26.07.2021

kopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

terénu úprava pláne so rhutnením v
v hornine 1-4 so zhutnením

ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm

terénu úpravy povrchov zalolením trávnlka

13 008,30

Práce špeciálneho zakladania
02010101

Zlepšovanle základovej pódy výplň odvodňovacích rebler alebo tratlvodov a
lóřko tratlvodov
odvodňovacieho rebra alebo trativodu do

ni

h s úpravou povrchu výplne

0201o105

Zlepšovanie základovej pódy výplň odvodňovacích rebier alebo tratlvodov a
lóžko tratlvodov opláštenl

]2010105020010

Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke
lplášt. od 0 do 2,5 m

m2

1018,16c

1,3c

1323,61

13! 593

6936654200

9eparačná, |iltračná a spevňovacia geotextília

m2

7719,97t

7,5(

1679,9(

407 283

283230007400

Prolilovaná fólia z PE , rozmer 20x7 m, výška nopu 8 mm, pevnosť v tloku 250
kN/m2, pre spodntl stovbu

n2

268,02t

2,5c

670,05

z7

Montážne prá€e na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach,
teplovod., produkt. a rozvod. medi. plynov

13€

02

t44,65

pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva

11

11

27t,35

Betonárske práce

11250901

DoplňuJúce konštrukcle obetónovanle potrubla betón prostý

|rrzsosoroaooro

Iobetónovanie

22

rrjrového priepustu betónom jednoduchým lr.C16120

Práce na pozemných komunikáciach a letiskách

alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením,

vrstvy bez spollva nestmelené (bez spojlva) štrkodrva
s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm

135,001

2l
59 019,29

vÝwpayýmen
-

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

stavba:

Zámutov

Objekt:

104-00 Chodník č.d. 228 - 201

Objednávatel: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotoviteť:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto:

Zámutov

č. KcN

26,07.2021

Dátum:
MJ

Skrátený popis

Kód položky

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

cena celkom

L7e 22

z2010104000110

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm

m2

277,35(

4,10

891,14

L7i

22010104000140

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm

n2

92t,o6i

5,0c

4605,31

L2

Podkladné a křycle vrstvy

s

hydraulickým spojivom cementobetónové

Podklad z podkladového betónu PB ll tr, C 16/20 hr. 150 mm

22o2o42I

Podkladné a krycle vrstvy s hydraulickým spojlvom cementobetónové
kamenivo spevnené ce
z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením,
M C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm

Podkladné a krycie vrstvy

z

asíaltových zmesí bitúmenovépostreky, nátery,

asfaltový inflltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v

2203054o

Podkladné a krycle vrstvy
betón

z

asíaltových zmesí bltrlmenové vrstvy aslaltový

234

22

22030640020040

3etón asfaltový nemodifik. ll.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O
rlebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm

m2

275,25c

15,2(

4183,8(

43l

2

22030640022230

Asfaltov,i betón vrsWa obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu
!r. ll, po zhutnení hr, 50 mm

í|2

612,22a

11,80

7224,2c

z2030640022330

Asfaltový betón vrswa obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik.
asfaltu tr. ll, po zhutnení hr. 50 mm

Ť2

L75,37c

12,oc

2Io4,44

22030640022530

\sfaltový betón vrsWa obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z
remodifik. asfaltu tr. ll, po zhutnení hr. 60 mm

m2

t81,157

13,1(

2373,I(

2225067L

íozmer

22250671000010

N4ontáž (demontáž) plastového podstavca dopravnej značky

18,00(

0,50

9,0c

435 22

Be

22

Doplňujúce konštrukcie zvlslé dopravné značky normálny alebo zváčšený
27s zz
27t 404

1044759007

(s

Oopravné značenie - prenosné, svetelné

ís

2,00c

950,0c

1900,0c

ks

78,00C

30,0(

540,0(

11

476,100

13,0c

6189,3(

(5

480,867

6,5(,

3125,6(

509,70(

10,00

5097,0c

7029,594

4,65

4787,6L

Dopravné značky reflexné Al Z vrátane podperných bodov - dočasné, prenájom

27l

404

l044759002

22250980

Doplňujúce konštrukcie

chodníkové

)sadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou
22250980010130

prostého tr. C

30: ,92

5921954390

)BRUBNÍK cEsTNÝ 700x26x15 cm

22250981

z betónu

t0lt2,5 do l6žka

3o1 22

konštrukcie

záhonové

323 22

z2250981010020

)sadenie záhon. obrubníka betón., do lóžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou
m
)porou

324 s92

5921745500

)brubník betónový 4-8 (500x2o0x80, 500x250x700)

?s

priekop. žťabuz betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do

22992203
2203001010

27

Presun hm6t - Nezaradené

hmót

pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým

Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach,
teplovod., produkt. a rozvod. medi. plynov

2

634,38

vÝwazyímen
stavba:
ob|ekt:

Zámutov - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
104-00 Chodník č.d.228 - 201

Objednávatel: Obec Zámutov, obecný úrad

ZhotoviteÍ:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto:

Zámutov

č, KcN

Dátum:
Skrátený popis

Kód položky

MJ

Množstvo
celkom

26.07.2021
Cena

jednotková

cena celkom

potrubia kanalizačného z korugovaných rrjr - PVC-U tesniacich gum.
v sklone do 20 % DN 200 mm
rúra 2O0x5,9/5m -hlodký kanalizačný systém SN8,

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160
konolizačná PVC-LI gravitačnd, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl.
1100 do 1500 mm
dno DN 375, vtok/výtok DN 760 (PVC hladká rúra), pre PP revízne

kanalizačného vpustu uličnéhoz betónových dielcov typ UV-50,

lenie liatlnovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnostijednotlivo
50 do 100 kg

TBv 77-50,priemer 50cm
kóš pre vpust UV, UV-B

102 843,00 €

Celkom

ll. l

É
Ll

96,

vÝKpzvÝmen
Zámutov - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
104-00.1 Dažďová kana|izácia

stavba:
Objekt:

Objednávate[: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotovite[:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Miesto:

Dátum:

Zámutov

č. KcN

HsV

MJ

Skrátený popis

Kód položky

26.07.2021

Množstvo
celkom

Cena

dnotko
á

cena celkom

Práce a dodávky HSV

prítokom litrov za minútu do 500

l

sť záložnej čerpacej súpraw pre rnýšku do 10 m, s priemerným

do 500 l/min.
zaistenie podzemného potrubia DN do 200
zaistenie podzemného potrubia DN 200-500
zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov
k cenám uýkopov za sťaženie uikopu v blízkosti podzemného vedenia

ryhy šírky600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3
Príplatok k cenám za lepivosť
a rozopretie stien rýh pre podzemné vedeni9.pli!ožni!!9_111

podzemné vedenie, príložnéhÍbkv!o Im
premiestnenie rnýkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do
100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
neuíahnutého rlýkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
sypaninou so zhutnením jám, šachiet, nýh, zárezov alebo okolo objektov
ťaženéhrubé drvené Jrokcia 0-63 mm, STN EN 73242

potrubia sypaninou

4
18

27I

z

vhodných hornín 1

ai3

+

A7

.!§!999{.

vodorovné konštrukcie
Lóžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva

151572111

19

271

lsztt2ltl

2c

27I

452tt2I2I

drobného ťaženého0-4 mm

)sadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, rnýšky do 100 mm
)sadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200

Tm

kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200
kanolizačnó PVC-IJ gravitačnó, hlodká SN8 - KG, SW, plnostennó, DN

dí,am

kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315
kanalizačná PVC-IJ gravitačnó, hladká SN8 - KG, SW

-

plnostennó, DN

dí.am

kanalizačného PVC-U kolena DN 160
PVC-U, DN 760x45'hladkó pre gravitačnú kanalizóciu KG
PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizóciu KG
kanalizačného PVC-U kolena DN 200
PVC-U, DN 200x45'hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,
DN 200 hlodká pre gravitačnú konolizáciu KG

36,75c

42,5c

1561,88

k§

1,00c

7,tc

7,Lc

(s

8,000

10,2(

81,6(

m3

vÝt<pzvÝmen
stavba:
objekt:

Zámutov

- rekonštrukcia miestnych

komunikácií a chodníkov

104-00.1Dažďovákana]izácia

Objednávateř: Obec Zámutov, obecný úrad

Zhotovitel:

Miesto:

MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum:

Zámutov

č, KcN

Cena

MJ

Skrátený popis

Kód položky

)dbočka 45" PVC-U, DN 315/160 htadká pre gravitačnú kanalizóciu KG

j1 z86

286570074800

3j 286

286570074900

ootrubia

877376Lo6

Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 315

?otrubia

27I

!9lotruL

Množstvo
celkom iednotk
á

cena celkom

7,00c

31,fi

31,lC

k5

4,00(

55,5(

222,0t

Ks

12,000

4,9c

58,8(

ks

12,00c

74,5(

774,0c

Ťl

25,00c

1,80

45,0c
404,8(

ks

Cdbočka 45" PVC-U, DN 315/200 hladkó pre gravitačnú kanalizóciu KG
36

26.07.2021

286570070000

Presuvka Pvc-u, DN j75 hladká pre grovitačnúka!!EóC]!

277

892351000

Skúška tesnosti kanalizácie D 200

3! 277

392371000

;kúškatesnosti kanalizácie D 300

Tl

176,00c

2,3c

39442IIII

Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t

(s

6,00t

40,5c

243,0(

47 592

5922470250

šachtové kanolizačné dno DN 1000 H 7O00 s otvorom DN 300

ks

6,00c

410,0a

2460,0(

42 592

5922470750

ikruž betónová rovnó TBS 7000/250,5 s poplastovanou stupačkou

k5

2,00(

48,39

96,7E

549,0(

3j 286
38

40

z7t

43

,92

5922432000

oreíobrikát betónový-vstupnó

6,00(.

91,5c

44

,92

5922470200

Vyrovnávací prstenec TBW 625/60

ís

7,00(

77,5c

77,5(

4( 592

5922470225

Vyrovnóvací prstenec TBW 625/720

(5

8,00a

23,0C

184,0(

4i z7t

899103111

Osadenie poklopu liatinového a oceíového vrátane rámu hmotn. nad 100 do
150 kg

ks

6,000

24,5(

I47,0c

4t 552

,524344400

Poklop kruhovÝ D 600 B

l(s

6,00c

7o5,0a

630,0c

4s 277

39972LL32

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou

Ťl

201,00c

0,95

190,95

KAN2002300

Výustný objekt monolitický DN 300

<pl

1,00(

170o,0c

1700,0(

99

presun hmót Hsv

)98274101

Presun hmót pre rúrovévedenie híbené z rúr bet. alebo železobetónových v
otvorenom uýkope

5c KAN

51

27I

Celkom

šachta TBS 2,60 Ms 60/700

k5

8135,46
739,672

11,0c

8136,4€

49 342,00 €

