
zmluva o dielo

uzatvorená podl'a obchodného zllkonníka č, 5l3/9l zb,, di€I Ix., § 536 a nas],

objednivatel'| obec Vysoká nad Kysucou
sidlo: UstŤedie 2l5, 023 55 vysoká nad Kysucou
ststutářny zástupca: Mgr, Anton Varecha štarcsta obce
Binkové spojeniel Prima banka, pobďka Čadca
IBAN: sK 08 5600 0000 0002 3325 400l
Ičo: 0o314 ]4o
Dlč| 22020553326

zhotovite|':

Názovi Radoýan Fřo|lo - Ekodrevstav
sidlo: Vysoká nad K),stlcou a, l372. 023 55 V}§oká nad K},stlcotl

_ slátutárny ?á§tupci: Radovan Fíollo
Bankové spojenie: UniCredit Bánk
IBAN: SK 57 l l1 l 0000 0013 0584 8007
Ičo: 43 507 522
DIč: l072389l l20
Ič DPH: sK L072389l20

Cl. I.
Predmet zmluvy

l. Predmeton tcjto zmluvy o dielo (d'alej len zmluva) je závězok zhotovitel'a vykonať pre
objednávatelb dielo, koďm je: .,výmenr okien . dverí rlr budove Domu služicb §.č.20o"_
ktoré sa zavalzuje zhotovilel' vykonať pre objcdná\atefa v súlade so sút'ažnÝmi podkladmi, touto
zmluvou a

- platných sTN, EN a technických predpisov,
- podkladov a požiadaviek objednávatel'E
- podlb cenovej ponuky/rozpočtu
- podirienok doltodnutých v tojto Zmluve,
- súťažných podkladov a infornicií ziskaných obhliadkou lokality budúceho diela

a áVázok objednáVatelb zaplatiť zhotoviteíovi canu za jeho \rykonanie,

2, objednávateI' sa zavázuje, že riadne zhotovené Dielo píevezÍÍle a zaplati zhotovitelbvi
dohodnutú ccnu za Dielo v zm}šle čláúů.u IIl, tejto zmiuvy a za splnenia podmienok v článku
ry, tejto zmluvy,

čt, tr.
Čas a miesto vykonania di€la

1. Zhotovitel'sa zavázuje, že vykoná dielo v teřmine: začetie 75-11,.2017 A ukončenie do
15.12.2ol1.
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Dielo sa povazujc za riaaho ukončené a odovzdané po pisonllon protokolámom prevzati Diela
objednivatclbm_ aj v pripade, že má díobné nedorobk;-. ktoré saíú o sebe a ani spolu nebrá{ria
jchobezpečnómu uživaniu.

Drobné ncdorobky podl'a ods, 2 tohto článku je Zhotovitel' povinný od§triiliriť do terminu určeného
v Přotokole o odovzdani a prevzatj Diela, V Prípad€, ak Dedójde k dohode žmlulŤých stmn
o termine od§tniŤlenia drobných ncdorobkov, objednávatel si !).hJadzuje plávo neprevziať Dielo,

V pripade, že zhotovitcl' vykoná Dielo pred ]ehotou uvedenou vbode 1. tohto článku, je
oprávncný upovedomiť objednávatel'a o tejto skutočnosti a o pripíavenosti na pícvzatie Diela
a objednávatel'j e oprávnený Dielo píelziať aj prcd totjto lchotou

v pripadc, že počas v] konávania Dicla zhotoviteť zisti prckážku, ktorá mu budc bárit' v riadnom
a včasnom Ý}konani Dicla v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladrre informovat' otom
objedná!atel'a a móže ho požiadal'o predlženic terminu na rTkonanic Dicla.
Mi€sto vl,konania dielaje: budova Domu služieb č,s,200,

znrluvnó stra]ry sa dobodli
tejto zmluÝ] :

CcDa bez DPH
Výška DPH, 20 %
Cená spol s DPH|

čt, ltt,
cena diela

na cenc za Dielo podl'a ccnovej ponukJy'rozpočtLl, ktolá je §účaslbu

8,342,44 EUR
l,ó6í].49 EIIR
10.0l0,93 EUR

slovom cens spoIU s DPH : desal'tisicdesat'93/100 EUR

2, ccna za v],konanre Dielajc ma\imálna, l1orú nemožno bez §úhlasu objednávatel'a z\,ýšit', Ce ová
ponuka (Priloha č, l k tejto zlnluve), 1.1orá lc §ťtčastbu tejto Zmluw, slúži vvhradn€ pre ocenenle
prác v nej uveden!,ch, Ak počas v,vkoná\,ania Diela vzrriknťr ncpredvidarlé prácc nczahrnuté
v anluvnej ccnovcj ponukc (čo sa !ýka množstva alebo druhu), je povinný tieto zhotovitel' oceniť
a v písomncj forne predložit'objcdnávatel'ovi na odsúhlasenie ešte pred ich rca]izáciou,

3, ceua 2a Diclo záinňa okem zamerania a stavebních píác a dodávok aj všďkv popla&! za
odbonré skíršky. mcratl;a, pop]atky 2a encrgie pri reaLizácii Diela. telcfón, poplatk!,za odvoz
a uskladne ic odpadov. za liK!-idáciu odpadov, cenu za zariadenic staveniska a ostatné nákladv
zbotovItel'a. Zriadenic. prcvádzkovanic. likvidáclr. Vvpraianic zariadcnia staveniska a staveniska
saD}otDóho sú súóast'ou conr za Diclo,

CI. Iv.
Fakturácia a platobné podmienky

C€na 2n Die|o sa búde uhrádzať na ziklade konečncj faktúr}, B§tavenej a doručcnej
objednávatol'ovi na ddTcsu obec vysoká nad Kysucou, ťJstredie č. 215, 023 55 vysoká nad
Kysucou.

Splamosť lakúr ie 30 dni,

Faktílra m si b}1' !,,-hotovcDá v nriniruílne 2 origináloclr a riadne doručená ob,ledMlatel'ovi.
Faktllra nlusi by1' potvrdeDá vo foíme podpisu štatuuámym orgánom zhotovitel'a a ob.jcdnávatcl'a.
inak sa na ňtr nebudc prihliadaf
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Ak faktura nebudc obsahovat' všctky nálcžitosti stanov€né platnými prá\, yml prcdpisni,
objednávatel'je opíá\,nený fakúru v lehotc splctnosti Zhotovitel'ovi vrátiť. Lehota splatlrosti
zaěne vtakom píípadc plynťlť od doručenia novej spr.á\,ic vystavenci a doručenej faktriry
Objednávatcl'ovi

Cl. V.
Práva a povinnosti zmluvných střán

objednát?tcl' sa zaýai^lje odovzdať Zhotovitelbvi stavcnisko tak, aby Zhoiovitcl' rnohol zaéať
s realiáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom tennine.
zhotovitcl'bud9 lykoniivať Dielo vo vla§tnom mene ana vlasítú zodpovedno§ť v §úlade
s prislušnými pnivrryni, predpismi a tecbnickj.íni normami (STN, EN) as touto zmluvou
Zlotov er bude pri vykonár.,ani Diela posfupovať s odbomou §tarosdivosťou abude sa riadiť
qýchodisko\,"ými podkladmi objedniivatelh, pokynmi objednávatel4 ápismi a dohodami
oprál,nených osób zmluvných stn|n, za splnenie povinnosti subdodávatelbv zodpovedá Zhotovite]'
obj§dnávalel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám,

3, zhotoviter je povinný n:t prevzatom stavenisku udŤáavať poriadok a čistotu. Je povinný
odstmňo\,2l' odpady a nečistoty vzniknuté z jeho pác€ a odstraiovať ncčistoty z pozemných
pňsfupových komunikácii spósobcné jeho činnosťou,

L

2,

4.

J,

6,

,7.

8,

9,

Zhotovitel' Znáša nebezpečcnstvo škody na stavcnisku až do terminu prevzatia vykoDaného Diela
zo strany objednávatel'a na základe Protokoltr o odovzdani a prevzati Diela,

Zhotovite|' zodpovedá za zabezpcčenie bozpečnosti a ochrany zdíavia pri píáci a požiárncj
ochrany svojich zamc§tniúcov, suModávatelbv, ich zafi€sinancov, alo aj dalšiclr osób, ktoíé sa
zdržLtjú opráwene na stavenisku za účelom realiácie Diela. zhotoviteL zabezpeči, ablr všetcijeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodálatet'a absolvovali píedpisané školenia alebo ma|i
príslušné atcsty a osvedčenia. zhotovite|' sa z^v:izuie ýybaýiť svojich ?ámestnancov
zodpovedajúcimi osobnými ochrarmjfi i pracovnými pomóckami,

Zhotovitcl' zodpovedii za to, že počas realizácie Diela budc dodržiaval' podmieDky §tarrovené
v prislušnom povoleni na r.lkonanie Diela rydané opnivneným oígánoln, ako aJ ďalšie podrriclůy
a požiadavky objednálatelh uplatnené v §ú|ade s toltlo Znluvou.

ZhotoviteI' zodpovodá objcdnávatel'ovi, že pri realizovani Dicla bude plniť a dodržiavať všctky
pťislušné ustanovenia pni\Ťtych a íechnických prcdpisov v SR/EU,

Práoe podlh druhu nezahmutó v cenovej ponuke, ocenenie koďch nic jc obsiaIriuté v Znluvnej
cenovej ponuke, budú ocenené podlb objedťávatelbm vopred odsúhlasenej kalkulácic cien,
Uskutočnenie všetkých prác na viac musi b),t, následne upíavenó formou dodatku k tejto zmluve-
Drobnó zmeny rozsahu Diela, koré ncmajú Wlyv na úpíanr ceny za vykonanie Diela, budú
odsúhldsené áča§menými stranami. zhotovitol'sa podpisom tcjto zmluvy zavlizuje. že wnaIoži
potrebnó a touto zmlllvou požadované úsilic zhotoviť Dielo pokial' možno bez potrcby pác naviac
nÁ Diele so zretel'om na maximálnu conu Diela podlh Čl, IlI tejto zmluly, Prácc naviac m6žu byť
vykonané len v miele neirybnutnei na b€zpečné UáÝBnie Diela,

zlrotovitel'je povinný chníniť Dielo počas jeho lykonávania tak, aby nedošlo kjcho poškodcniu
do dob} odovzdania Dlcla Objednávatel'ovi

zhotovitel nie je opíá\,nený pri vykonávani Dieta použiť nihradné hmoty a ťíobk), oproti
predpokladaným v rozpočt€ bez súhlasu opnivncného ástupcu ObjediáÝatcl'a - MgŤ. Anton
varecha- stalosta obce Vysoká nad Ky§ucou. Rovnako nie je oprávnený odchýIiť sa od

10,
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podmienok \/eíejnóho obstarávania, koré lrykonal objcdnávatel' akoré sú prc Zhotovii9la
ávaizí|é.

11 objednávatel' móže kedykol'vek požiadat'Zhotovitel'a. ab1, bezodkladrre odvolal subdodávatel'q
koti podl'a názoru objednávatcl'a nev],konáýa svoju píácu kvalitne, odvolaĎ!' subdodivatel' bude
ZhotoviteI'om čo najskór nahradený iným §ubdodávatelom, odvolaiim subdodávatcl'a nebudú
Zmcnene tcrmiD\, dokonécnla ani zmlu!ná cená,

12. Zhoíovitcl' sa zayázuje, že bez predclrádzajúceho pi§omného súhlasu objednávatel'a úm]5elDe ani
z nedbanlivosti Ďeumožnj trctej osobe ziskat' infonnácie o tejto Zmluvc o dielo alebo
o §kutočnostiach, ltoré sa dozvedcl v súvislo§ti s !f,ko anim Dicla, hlavnc o cel1e alebo odhade
c€ny-

t3, Zn]uvnó sh&\r sa dohodli. že objedná\,atel' móž€ v]-konávať náIodné kontrolv, Pn tí,chto kontíolách
sa bude usl,utočňoÝal' hodnotenie postupu prác podl'a dohodnutóho časovóho lÉrmonogŤanu plnc,ria
a dblšich podmienok vl,koná\,"nia Diela dohodnuqich v tejlo znr]Uve,

14, Zhotovitcl' zodpovcdá za škody na cudzom majetku, ktoró by vznikli zjeho činnosti a tieto
odstřiini na astDé náklady Bez odstíánenia tako vzniknutých škód objednávatel' ncuhíadi c§nu
Dicla zhotovitel'ovi, Pripadné časové lehoty lla odstúlncnic takýchto škód sa dohodnú v procese
odovzdiivan ia a prebcrania Diela

]5. Zhotovitcl' lTkoná na v]astné ná&lady všetk!,skúšky, kontroly a mennia, koré sú potrebné pr€
riadne ukončenie Diela alebo jelro uvedenic do prcvádzky. organizovanie. vybavovarric a úhradu
funkčnjch skltšok zabczpcčt zhoto\ itel',

16, fuadnym \Tkonanirn Diela a dadlym splncnim všetkilh ávazkov Zhotovitel'a v]Tl!"r'ajúcich
ztejto zmluv} sa rcZunie riadne vykonanie Diela v sťtlade s touto anluvou tak. ab}, bolo
§pósobilé pre úspcšné ukončonic proccsu odovzdania a preberania Diela, koróho výsledkofi ie
Píotokol o odovzdani a prevzati Dicla a súčasné odovzdanie všetkjah dokunrenioý potrebDých
prc odovzdani€ a prevzatic Diela podl'a tqito zmluw a dok|adov potvrdzujúcich kvalttu
atecbnické paminctre Diela v súladc so všcobccnc záVaizllýni pnávĎyni predpismi a t§chnickýnri
Dormami. PodmicDkou íiadnelro vykonania Diela je aj ťlspešDé v,akonanic všetk\ich skúšok
prcdpisanj,ch osobitnými píedpismi a záváaými normami. Protokol o odovzdani a prevzati
Diela musi b}1' Zo stíanY objcdnáÝatel'a podpisanj,.

objednávatcl'je povinný pos kltnút' zhotovitel'ovi súčnlnost' V takej forme ! takÝm spósobom. ako
prcdpokladá účel tejto zmluv}

zhotov]teť po vykonani Dicla zabezpďi odstránenie objekov a zariadeni, l1oré sa nachádzajú na
stavenisku, zabe4)ečij€ho likvidáci a qpratanie do l0 dní po odovzdartí Dieta objednáÝatel'o\ i

Cl.u.
Sankcie a zmIuvné pokuty

Zhotovitcl' zaplati objcdnávatel'ovi za omeškanic s odstránenim připadDýclr zjavných vád a
Dedorobkov v dohodnutých terminoch za každú vadu a nedorobok a každí, deň omeškania
zmlu,!.Dú pokutu 500€,

objedrr.ávatel' zaplati za omcškarue úhíad] platieb na áklade platobných dokladov uved9nýci v
c], V tejto zmluv},za každý pripad a za kazdý deň omeškania zmluvnú pokutu vo !ýške 0,05 %
z dlžn9j sumy.

17.

1it,
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Zaplatením zmlrrvnej pokuty sa zhotovitel' nezbai,uje povinnosti splnenia áviizku
zabczpečeného zmlu\Ťou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spósobenú,

čl lrt.
Zodpovednosť za vady.

1, zhotovitel' zodpovedá objednávatel'ovi za to, že Di§lo budc vykonané podl'a podmienok
dohodnutých v tejto zmluve. objednávatel' nie je poviiný prcvziať lykonané dielo. ktoré lná
vady a ncdorobky brániace riaórcmu uživaniu Diela, Diclo ma vady brániace íiadncmu uži,"anlu.
ak bolo vykoMnó v ro4lolc s odsúl ascným technologickým postupom prác, právnymi prodpi§mi
a technickými nonnami platnýnri vsR/EU alebo s dohodou zmluvných stran, pdpadne tollto
zmlrrvor4 alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce s qfnimkou drobných nedořobkov
uÝedených v c|, lI. od§, 2.

zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktořé boli spó6obené použitim podkladov, ínateriáiov a prvkov
prevza§lh od objedíávat€l'a a zhotovitď ani pň vynaloženi všetkej starostlivosti nemohol zistii' ich
nevhodnosť, prípadrrc na ňu upozomil objednávatelh a ten napriek tomu ná ich použiti lrval,
Pripadné upozomenie na nevhodnosť a takiež odpoveď na tatéto upozomanie je potrebné l,ykonať
vždy písomnou lormou alebo osobitným listom, P padnú rekLaíráciu vady plneniaje objcdiávateť
povinný uplatnit'do 30 dni po zisteni vady v pi§omnej formc,

Zhotoviteť sa z^ýilzúe z^ča|' s odstraňovaním umaných vád Diela do 24 hodin od uplatncnia
opráÝnenej reklamácie objednávat€l'om. ark 3a anh,tné strany pisorrme nedohodnú inak, a uznané
vady odstránit'v čo najkralšom čase. Termin odstráloŇa uzíaných vád sa dohodne prsomnorr
formou.

Zhotovitef mi povimosť počas truania anluvy zabezpečiť v čo najváčšcj micrg prevcnlivnc
opatrcnia na obmcdzenic prašno§ti a hlrrčDosti stavebqi,oh prác lak, aby nedošlo k rušcniu činnosti
v daných lokalitach a možnosti pristuprl a zdravia a bezpeú)osti návštevníkov,

zhotovit§i sa zavázuj€ v plnei v]iške odškodniť objednái€tetb za všďky zmluvné pokury. sankcie,
náhradu škody, ušlý zisk a zl'ary na nájomnom alebo za odputenic na nájomnonr, koré si voči
objednávatel'ovi uplahí tretia osoba z d6vodu. že počas zhotovovania diela došlo k porušeniu
povinností zhotovitc|'a,

zhotovitol' berie Da vedomio, že pre pripad omeškMia s dokončcnim §taÝebných prác a píc pťipad
porušcnia povinnosti uplatni §i objednávate!' sankcie.

Zhotovirel'jc povinný bez zb},tďného odktadu odstřánit' aj také vady, zodpovednosť za Vmik
korých nenesic, korých oal§tní!írenie však neznesie odk|ad. Náklady tako vzdknutó áotovitel'ovi
budú uhradené na zikladc vájorrúe dohody.

čl vIn.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečen§tva škody k Dielu

vlastnícke přávo k Diclu prccMdza na objednávatel'a v okamihu odovzdania a plevzaiia Diela na
zaklade píeberacieho protokolu, pokiať v iných ustanovcniach znluvy nie je dohodnuté inak,
N§bezpcčenstvo škody k Dielu znáša Zhotovitel' až do okat,rilru píotokolámeho odovzdarria
a prevzátia Diela - na objedniivatel'a prerhádza až pl9vzatin Diela, Veci potrebné na riadae

4.

6.

7.
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q,konanie a dodanie Diela, najmá §tavebný rnateriál, zAbezpečlJe ZhoLoý itel' a ich ccna je žahmuá
v cene za vykonanie Diela,

čt. tx.
záverečné ustanovenia

l. Táto anluva nadobudno platnost'diiom jcj podpisu oboma Zmlu\']rými strananri,

2, Každá zo zmluvných strán budc opávnená odsfupiť od rejto zmlury, len ak drulú zmluvná stnna
nesplni svoju povinrrosť qplj,vajúcu prc ňu z tejto zmluÝ_1, (podstatnc poruši zmlulu podl'a § 344
a nasl, obclrodlrého zikonnika) ani v lohote 30 dní odo óňa, v ktorom po mámom upl}Ťutí lehot)
na dohoóluté plneDie bola dnrhou znrluvnou stra.rrou k tomu pisorrrne v_r,zvaná,

3. objcdnávalel' §i vyh-íadzuje právo odsttlpiť jednostraDDe od znluvlr bez.rásledkov zo strarry
áotovitelb, pri neschvá,lení Zmluvy o posk}ttuti Podpory fomlou dotácie z Urudu vlády sR,

4. Každá zmena alebo doplnok zrn|uvy §a mu§ia vykonat' pisoínnou formou a musia b}ť schváIené
oprávnenýfui ?á§tupcaíni oboch zmluvnjch striin fořmou pisomnóho dodatku ku zmluve,

5, V Pripade, kedy áto znrluva alebo ákon z2kot}uje povinnost' doíučovať druhci strane, doručuje sa
Da korešPondenčné Mrcsy uvedené v ál avi tejto znilu\y. Zisielka sa považuje za doručcnú aj

dliom, kedy ju adíesát odmictoi prevziat'alcbo diom upl)alutia úlofuej lehot} na pošte, ato aj

v pripade, že sa adresát o uloželti zasiclky edozvedel, pripadrre dňom, kto{i bude označ§ný na
a,isieike ako deň ncúspešného doíučenia z dóvodu ,,Adresát neznámy'',

6- v pripade, že niekíolé z ustanoveni tejlo zmluv_Ý sa stane ncplatnjŤn, Zostáva platno§ť ostatných
ustanoveni nedotknutá, Ak nastanc takito šituácia, zmluvné stran}, sa písomne dohodnú na riešcni,
koré zachová kontcrd a účel daného ustanovenia,

7, Vzl'ahy neupravené touto zmluvou sa iadia píslušnými ustanoveniani obchodného záÚ<onnika

8. Táto zmluva je \Thotovená v 4 qiotoverriach, 2 \f holo\€nia určcné pťe objednávatefa a 2 pre
Zhotovitel'a-

9, súčaslbu tejto zmhvy sú:

Píi|oha č. l: ccnová ponuka

Vo Vlsokei nad K}§ucou

za zhotoýiteía:

,r=J{C)DR vSTAw

dřB .l,), ll. 1517- vo V)sokcj nad K!,sucou dňa

Za objedná\,atel'a:

stíana ó z 6
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4 zrikladnérozp,lá!!ad!
1 Hsv 1 451,44
2 0,00
3 PsV i ]6 s9l,qo

5 .M. b"dá"ky l o,oo
6 lMoniáž o,oo

B Doplnkové náklady
a frácá nadčas 0100

9 Bez pevne] pod 0,00
fo xU turna pámlatka q,00
11 0,00

c Vedl'aišio řozpočtové náklady
rs]z*"d "t"*n]"k" l l opo
14 lv,|]mostav dop€va L 0!0
15 UzeíŤnóvplyvy 0.00
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objednávateí: oBEc VYsokí NAD KYsUcoU (

zhotovtteí:Radovan trollo, El(oDRE\6TAv, o23 55 vysoká nad KYsttcou 1322

stavba |vým€na okien a dv€ri na budov€ Domu služieb s,č, 200

spíacoval:B.dovan Flollo

Dátum:06,11,2017

RozPoč€T

ap Tv :Y9 Kód Doloik} pops 1,4] Množstvo 
"j;ijlÍ, 

cFlková tend

L 451,44(J
D Hsv Prá.e a dodávky Hsv

D 6 Úpřavy Povrchov, podlahý o,ad€nié 1006,416

2 K ,HsV orz+zss:r !,f,|![u."áF:*",","u',::*"'*"::i'ln,,"***|.1 , - 4,o0o 24,8:0

. VvíovnávacB vĎtva 7 cementovej nalty pod llamp,a'skyml pívkaml m 6,200 2,5oo 15,500
3 K HsV 62951112 <ín n"a t so ao :oo mm3 K HsV 6295111l 

ší,.ty nad t5o do :oo mm

]osadenie pa€p€tných doslek z plasti.kich a poloplast,, hmót, Š, nad m 33,330 4,8oo 159,984.4 K Hsv 6a8oal l13 .^^ ,_ ,

5 |4 Hsv 5119000980 Vnútolné parap€tné dosky p astové komólkové m 33,330 ro,400 346,632

- l l i l " " i ,iom] 0,500I l4,0o0- 
i, " tl* ,urrroororo 'o,u."ué *.rr*, k vnúrcmým parap€iom plastovým lk, 28,o0ol 0,500| l4,00ol

; ;F" *rrr,r,, ffi-Mdodelzp|dickfthapoloplčt,mat,;,"ř, 44,55o,I 4,0m tla,zw| 
_

,1 l4'"sv -lrrrr*r. o,a"o"*,ir*.o*.*i ; , *51j 6,000 
;:.,fllL ,: l l

D 9 ostatné konštŤukcie a 9áce,brríanie * ''n']
c Hsv vyŇraíi€ rámov olien drev,dvojit}ch aleDo 7dvoj€nych ks 37,oo0 5,oo0, res,ooo|
9 Hsv vybjraíi€ rámov olien orev,ovolltycn aEN /ululťllYlll

10 Hsv ]Vybúrante dlevených dvelovkh zárubn !,, , .. 1':9] 1.2:900._ 27,060

t 1,230 39,m0 47,970
12 K ]HsV 979081121 ]odvozs,utiny a Vybúranýchnmót na,stládku,

-r: r isv' 'izso8riir ii,";*"J*a doprava oKen b rl909 !85,000 185,000]

, 6a91,uroo lPsa, ]Pllil dodiYry:ry ,. . _ ] ,,..,.-- .,-.,

] ,Dl .766 :Konštyrrlrcie §tolá.sk€ , ,_ !9'1999
,_.__ .,_.. lYonla; plastoýýČh o\ien, vchodovi(h dÝell 5 rctvFnim d tesnen-n k5. 37,000 80,ooo 2 960,000

14 K Psv /666l,]/0l| montáirrou p€nou

1s M Psv 'okno hliníkové l,kríllové p€vné zasklenie b L,ooo' 174,000: 174,000,

i "' i__. ' :ttliníkové vchodové d;eře j€dnokídlové Von owámvé vP, dolazový ]r. t,ooo 929,oo0] szs,ooo;

,ks 1,000' 11,0oo] 
'1ť0|

' 'lzl 
,,,1 psu , lorn pu.t. r,křídlové os pravé "Výš,134, šílr-110cm, blela falba._

18] 14 Psv , ]okno plast,2-krídlové os/s ,výš,134, ší,150 cm_.,. _. t,ooo, l,op*, 168,000

l9 M Psv ,okno plasLl-kríólové os píavé,Ýýš,113, šír,120 cm 'x, ts,ooo 102,000] , 
1 530,000]

20 M PsV 'okno plast.l klidlové os pf,vé \^iŠ,s2o, ŠÍr,s6o cm ks 3,000 75,000 225,00a

D 9 ostatné ko!Štrukcie a páce-bri,ani€

]VýŇiÉnb r;"-v ňli.n .lFv .jvoiiŇch alebo zdvoiených ks 37,000



21 Nl PsV okno plast,l krídlové os pravé výŠ,1]5, šir.120 cm 1,5 1,000 1]8,000 118,o0o

22 Nl PsV okno plast,l,kídlové os prdvé -výŠ.r45, šírt20 cm ks 1,o0o 120,000 t2o,ooo

23 |4 PsV ol,nollasl, 2- kídlové 1 pole o llvé 2,pole os pravé ýiš, 1.]4, ks 1,000 185,000 1a5,00oin,I7c l m

24 N! Psv okno plast, t kňj oVé os p€vé výš, 84. šílř, 56 cm ks 
. 
2,000 63,000 126,000

25] Nl PsV okno plast, lhídlové o§ plavé, výš.82, šk, 55 k§ 1,oo0 63,000 63,00025] Nl PsV okno plast, lhídlové o§ plavé, výš.82, šk, 55 k§ 1,oo0 63,000 63,000

ok]o pld5t, 2+ridlové, 1, po'e ofuálave l'avé, z,pole os p.avé _ vý5, rs r,00o 1/2,000 172,000
t 40, šř, t5o m

}) ! Psu . okno_plast. 1 kídlove os pfavé Výš. 13z ší.,1locm b.. .__ 1l9P., 
'.j,ryJ ,,.,] !0,00!

' 28 lt4 'Psv ]okno plast, lki{ilové o5 plavé výŠ. 142. Šr. 110cm k5 1,0oo 116,000 116,000.

29 M Psv otno p6L 1 kíÍllové os plave . výŠ. 1r0, Ši..116.m k§ 5,000 t04,000, 52o,00o]

sPotu Hsv + Psv a 342,440 EUR bez DPH

)




