ZMLUVA O DIELO č. ..................

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance.
Gorkého 365/35 ,073 01 Sobrance.
31951643
2020747333

Kontaktná osoba :
ThLic. Jozef Kellö, farár
tel. č. kontaktnej osoby:
0911 911 047
e-mail kontaktnej osoby:
grkfarasob@centrum.sk
adresa hlavnej stránky /URL/: www.sobrance.grkatke.sk

Zhotoviteľ

Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
www:
Bankové spojenie:
IBAN:

Lenhouse s.r.o.
Kúpeľská 608/13, 073 01 Sobrance
Ivan Lengyel
47101903
2023746417
SK2023746417
0908 849 845
ivanlengyel@centrum.sk
Prima banka
SK60 5600 0000 0086 8663 7001

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 20.10.2021, ktorý
je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Názov zákazky:
„ Komunitno sociálne centrum Gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.“
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav kuchyne komunitno sociálneho centra
gréckokatolíckej farnosti Sobrance v zmysle výkazu výmer - zadania.

2.2 Miesto dodania: Gréckokatolícky chrám, Gorkého 337, 073 01 Sobrance.
Článok č. 3
PREDMET PLNENIA
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo s názvom „Komunitno
sociálne centrum Gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy“ podľa predloženej
cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer a taktiež záväzok
zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela
a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela.
3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedeným dielom v plnom rozsahu oboznámil pred
podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu
podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu
uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa
pokynov objednávateľa.
3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s
cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne
upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní
rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4
ČAS PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 120 dní od písomnej výzvy
adresovanej zhotoviteľovi.
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie
dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané
a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez akýchkoľvek vád a nedorobkov

obidvoma zmluvnými stranami.
Článok č. 5
CENA
5.1

Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou
ponukou – príloha č.1 tejto zmluvy.

5.1.1

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 6748,15€ bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH
v príslušnej zákonnej výške 1349,63€
Cena s DPH: 8097,78€
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a
vypratanie zariadenia staveniska.
Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
Za požadované práce, dodávky , ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze
výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí
objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce, dodávky môže
zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
Práce, dodávky tovaru ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom
písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy
(v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

5.2
5.3
5.4

5.5

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

6.2

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom
objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.
Lehota splatnosti je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
Článok č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá
za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.
7.2 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád,
zabezpečuje v mene objednávateľa štatutár.
7.3 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný
zhotoviteľ.
7.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku
ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
7.5 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.
7.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.

7.7 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor

bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č.
396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti
s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Článok č. 8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy,
podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí
36 mesiacov.
8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné
náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č.9
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY
9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1
tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25,00 € za každý deň omeškania
objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
25,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania
vo výške 25,00 za každý deň omeškania.

Článok č. 10
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA
10.1

Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v
rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 11
PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

11.1
11.2

Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ivan Lengyel
Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.
Článok č. 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

12.1
12.2

Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými
prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do
úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.
Článok č. 13
RIEŠENIE SPOROV

13.1

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode,
zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.
Článok č. 14
ZMENY A DODATKY

14.1

Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou
formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch
zmluvných strán.
Článok č. 15
OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1

15.2

15.3

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela,
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona
SR.
Článok č.16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1

Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

16.2

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 (cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný
rozpočet/vypracovaná na základe výkazu výmer).

16.3

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
nedodržanie zmluvného termínu výstavby
porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.

16.4

Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

16.5

Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu
škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

16.6 V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, resp.
neposkytnutia regionálneho príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej
podmienky a následne zmluvu anulovať.
16.7 Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
16.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden
rovnopis.

Sobrance, dňa: 24.11.2021

..........................................
ThLic. Jozef Kellö, farár

V Sobranciach , dňa: 24.11.2021

....................................
Ivan Lengyel - Konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:
JKSO:
Miesto:

020/2021

Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
KS:
Dátum:

Sobrance

Objednávateľ:

IČO:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

IČ DPH:
Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

6 748,15

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
6 748,15

v

EUR

Projektant

Dátum a podpis:

8 097,78

Spracovateľ

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Výška dane
0,00
1 349,63

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

020/2021

Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.

Stavba:
Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov
020-1
020-2

Stavebná časť
Kuchynská linka
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Cena s DPH [EUR]

6 748,15

8 097,78

5 415,75
1 332,40

6 498,90
1 598,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-1 - Stavebná časť
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Sobrance

Objednávateľ:

00.01.1900

IČO:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Lenhouse s.r.o.

IČO:

47101903

IČ DPH:

SK2023746417

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

5 415,75

Cena bez DPH

DPH

Základ dane
0,00
5 415,75

základná
znížená

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

EUR

Výška dane
0,00
1 083,15

6 498,90

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-1 - Stavebná časť
Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

Projektant:

Zhotoviteľ:

Lenhouse s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

00.01.1900

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 415,75

D2 - 01 - Stavebná časť a architektúra

5 415,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 066,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
99 - Presun hmôt HSV

1 056,74
9,26

PSV - Práce a dodávky PSV

4 349,75

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
766 - Konštrukcie stolárske
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlaždíc
781 - Obklady
783 - Nátery
784 - Maľby

214,42
139,74
808,19
688,00
513,05
1 698,00
60,16
228,20
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ROZPOČET
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-1 - Stavebná časť
Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

Projektant:

Zhotoviteľ:

Lenhouse s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

00.01.1900

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu
D2

01 - Stavebná časť a architektúra

D

HSV

Práce a dodávky HSV

1 065,999

D

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 056,741

K 610991111.S

2

K 612462028

3

K 612451071.S

4

K 612460206.S
D

6
7
8
9

5 415,753

D

1

5

Cena celkom [EUR]

99

K 998011001.S

Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov,
predmetov a konštrukcií,podláh
Príprava vnútorného podkladu stien WEBER, weber
penetrácia
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien
vnútorných maltou cementovou pre omietky
Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3
mm

PSV

Práce a dodávky PSV

D

711

36,550

1,950

71,273

m2

80,980

1,350

109,323

m2

46,450

2,300

106,835

m2

80,980

9,500

769,310

9,258

Izolácie proti vode a vlhkosti

t

0,652

14,200

9,258

4 349,754
214,417

Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické
K 711210110.S
obklady v interiéri na ploche zvislej
Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice.
M 245610000400.S
(tekutá hydroizolačná fólia)
Pás tesniaci š. 120 mm. na utesnenie rohových a
M 247710007700.S
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky
K 998711102.S
nad 6 do 12 m

725

m2

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr.
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

D

D

5 415,753

m2

38,900

2,530

98,417

kg

15,000

4,500

67,500

m

24,200

1,980

47,916

t

0,016

36,500

0,584

Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

139,740

10

K 725319112.S

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých
s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr

ks

1,000

25,000

25,000

11

M 552310001200.S

Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie
do dosky

ks

1,000

53,520

53,520

12

K 725829201.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks

1,000

20,000

20,000

13

M 551450000200.S Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm

ks

1,000

41,220

41,220

D

766

14

K 766662113.S

15

M 549150000600.S

16

Konštrukcie stolárske

808,186

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového
bezpoldrážkového. do existujúcej zárubne. vrátane
kovania

Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ.
povrch nerez brúsený
Dvere vnútorné jednokrídlové. šírka 600-900 mm.
M 611610003600.S
výplň DTD doska. povrch dýha. plné

17

K 766695212.S

18

M 611890003900.S Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm

19

K 998766102.S

Montáž prahu dverí, jednokrídlových
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch
výšky nad 6 do 12 m
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ks

2,000

55,000

110,000

ks

2,000

14,230

28,460

ks

2,000

315,000

630,000

ks

2,000

8,200

16,400

ks

2,000

10,530

21,060

t

0,055

41,200

2,266

PČ Typ
D

Kód

767

Popis

K 767995215.S

21

M 136110001600.S Z1 Zábradlie
K 998767201.S
D

23
24
25
26
27

771

781

28

K 781445212.S

29

M 597640002200

30

K 998781102.S
D

783

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

2,000

255,000

510,000

m

2,000

89,000

178,000

0,950

0,000

%

513,046
m

12,600

4,630

58,338

m2

1,890

17,650

33,359

m2

8,600

21,500

184,900

m2

9,116

25,150

229,267

t

0,298

24,100

7,182

Obklady

1 698,001

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených
do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm
Obkladačky keramické MARMO, lxvxhr 198x248x6,8
mm, farba béžová, RAKO
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky
nad 6 do 12 m

m2

38,900

25,100

976,390

m2

40,456

17,800

720,117

0,588

2,540

1,494

t

Nátery

60,160

31

K 783812100.S

32

K 783812190.S

Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením

784

Cena celkom [EUR]

m

Podlahy z dlaždíc

Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné
1x s emailovaním

D

J.cena [EUR]

688,000

Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok

Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 400 x 150
K 771411016.S
mm
Obkladačky keramické jednofarebné hladké lxv
M 597640000600.S
400x150x10 mm
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu
K 771576110.S
flexibilného mrazuvzdorného veľ. 400 x 400 mm
Dlaždice keramické, lxvxhr 400x400x10 mm, gresové
M 597740003200.S
glazované
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky
K 998771102.S
nad 6 do 12 m
D

Množstvo

Konštrukcie doplnkové kovové

20

22

MJ

m2

6,400

6,750

43,200

m2

6,400

2,650

16,960

Maľby

228,204

33

K 784152271

Maľby z maliarskych zmesí. strojne nanášané
dvojnásobné. základné na jemnozrnný podklad výšky
do 3.80 m

34

K 784152471

Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, strojne
nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
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m2

122,690

0,610

74,841

m2

122,690

1,250

153,363

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-2 - Kuchynská linka
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Sobrance

Objednávateľ:

00.01.1900

IČO:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

1 332,40

Cena bez DPH

DPH

Základ dane
0,00
1 332,40

základná
znížená

Cena s DPH

v

Projektant

Dátum a podpis:

EUR

Výška dane
0,00
266,48

1 598,88

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:
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Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-2 - Kuchynská linka
Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

00.01.1900

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 332,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 332,40

766 - Konštrukcie stolárske

1 332,40
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ROZPOČET
Stavba:
Komunitné sociálne centrum gréckokatolíckej farnosti Sobrance – stavebné úpravy.
Objekt:

020-2 - Kuchynská linka
Miesto:

Sobrance

Dátum:

Objednávateľ:

Grkat.farnosť Sobrance,Gorkého 337,073 01 Sobrance

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

00.01.1900

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu
D

PSV

D

766

Cena celkom [EUR]

1 332,400
Práce a dodávky PSV

1 332,400

Konštrukcie stolárske

1 332,400

Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej
skrinky, na nožičkách, šírky do 800 mm dlžky 3 000
mm

1

K 766811002.S

2

M 615620000200.S Samotná dodávka kuchynskej linky
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ks

1,000

150,000

150,000

ks

1,000

1 182,400

1 182,400

