
R á m c o v á d o h o d a 
č.u zhotoviteľa 3/2015/08421/M/R 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „RD") 

I. Zmluvné strany: 
1.1. Objednávateľ: Mesto SENEC 

Mierové nám. 8, 903 15 Senec 
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., 705 9005/5200 

1.2. Zhotoviter": CESTY NITRA, a.s. 
Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva 
Éric Biguet - predseda predstavenstva 
Nicolas Dtdier - člen predstavenstva 
Phiiippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva 

Zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ľubomír Rác, vedúci strediska Trnava 
IČO:34128 344, DIČ: 2020410788 IČ DPH: SK2020410788 
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., 107- 0057470257/8100 
Zapísaný v obeh. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka Č.140/N 

H. Predmet rámcovej dohody 
2.1. Predmetom tejto rámcovej dohody (RD) je záväzok zhotoviteľa, že v súlade so svojou 

súťažnou ponukou v rámci vyhláseného verejného obstarávania podlimitnou zákazkou 
uverejnenej vo Vestníku č. 215/2014, zo dňa 4.11.2014 pod č. 26881 - WYP, nadväzne 
na súťažné podklady zabezpečí pre objednávateľa vykonanie kompletných opráv 
a údržby chodníkov komunikácií v meste Senec podľa zostaveného plánu údržby 
a opráv a operatívnych potrieb a požiadaviek mesta Senec na obdobie od roku 2015 do 
roku 2018, resp. 48 mesiacov od podpisu a vstupu do platnosti tejto RD. Predpokladané 
potrebné práce pre vykonanie opravy a údržby, t.j. položky - merné jednotky prác sú 
predmetom oceneného výkazu - výmer ako súčasť súťažnej ponuky, ktorý je Prílohou č. 
1 a nedeliteľnou súčasťou tejto RD. Objednávateľ bude objednávať potrebné práce 
(položky) podľa podľa rozsahu poruchy po spololočnej dohode so zhotoviteľom. Pri 
vzniku poruchy ohrozujúcej bezpečnosť prevádzky komunikácií, chodníkov a premávky 
komunikácií objednávateľ požaduje nástup na vykonanie opravy najneskôr do 24 hod. 
od nahlásenia. 
Podkladom pre fakturáciu bude súpis vykonaných prác podľa oceneného výkazu -
výmer Príloha č. 1 tejto RD. 

2.2 Súčasťou realizácie prác a tým i súčasťou ceny sú taktiež: 
všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby tak, aby ukončená 
oprava bola funkčná a spĺňala požadované parametre 

- pomocné a súvisiace dodávky, práce a služby 
- všetky opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác a ochrany zdravia 

obyvateľov a pracovníkov úspešného uchádzača a verejného priestoru v zmysle platných 
zákonov počas realizácie prác pri zachovaní prevádzky opravovaných komunikácií a 
chodníkov v max., resp. v dohodnutom rozsahu 

- dočasné dopravné značenie 



- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na 
skládku)vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch 
vrátane poplatkov za uloženie 

- doprava dodávok a materiálu na stavbu i v rámci stavby (staveniska), všetky vedľajšie 
súvisiace náklady (VRN) vč. zariadenia staveniska, zariadenie staveniska objednávateľ 
neposkytuje 

- v prípade narušenia existujúcich zariadení, objektov, plôch, vedení a komunikácií počas 
realizácie prác ich uvedenie do pôvodného stavu. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet RD prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa 
skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Ukončenie jednotlivých objednaných opráv bude potvrdené podpísaním zápisnice 
o ukončení, odovzdaní a prevzatí. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že 
sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými 
kapacitami, technickým vybavením a potrebnými odbornými znalosťami. 

2.5. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 
- platnými zákonmi a normami STN 
- garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 36 mesiacov odo dňa 

odovzdania a prevzatia 
- súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o zhode) 

použitých dodávok, materiálov a výrobkov predpísané skúšky, atď, tak, aby ukončená 
oprava bola funkčná a mohla byť uvedená do prevádzky a užívania 

- minimalizácia plochy staveniska, objekty zariadenie staveniska objednávateľ 
neposkytuje 
minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov a zabezpečiť pracovisko proti 
šíreniu prašnosti a hlučnosti 

- zabezpečiť postup prác tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich priestorov, ochranu 
komunikácií pri doprave dodávok a materiálu, po ukončení prác vyčistenie a uvedenie do 
pôvodného stavu 
potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom 
verejným obstarávatefom potvrdeného súpisu vykonaných prác. 

III. Dodacia lehota a miesto plnenia 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodávať predmet plnenia RD v rozsahu a obsahu podľa 

či. II. tejto RD v dohodnutej lehote v nadväznosti na objednávané jednotlivé práce 
(položky) vychádzajúc z rozsahu dohodnutých konkrétnych prác. Požiadavky sa budú 
riadiť podľa plánu opráv na príslušné obdobie a operatívnych potrieb, resp. po vytvorení 
poruchy a následnom objednaní objednávateľa u zhotovíteľova. 

3.2. Ukončenie objednaného rozsahu dodávok a prác bude potvrdené písomným prevzatím 
zo strany zodpovedného pracovníka objednávateľa po vykonaní všetkých potrebných 
revízií, skúšok a vydaní všetkých potrebných dokladov. 

3.3. RD sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od podpisu tejto RD a jej vstupe do platnosti. 
3.4. Miestom plnenia je intravilán mesta Senec. 
IV. Cena a platobné podmienky 
4.1. Cena za splnenie podľa či. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako 

pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a 
určená vo výške jednotlivých položiek oceneného výkazu - výmer podľa Prílohy č. 1 a 
vychádza z rozsahu skutočne vykonaných prác - výkaz - výmer. 

4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa či. IV., ods. 4.1.tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, 
zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po zrealizovaní prác na základe súpisu 
vykonaných dodávok a prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa. 
Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje. 

4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa či. II. zmluvy bude faktúra 
vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu, resp. 
ucelenej časti tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej odovzdania 
objednávateľovi. 



4.4. Faktúry predloží zhotoviter objednávateľovi musia obsahovať nasledovné údaje: 
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely 

DPH 
- názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka ( obchodné meno a adresa ), 
- predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom 

objednáveteľa 
- deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
- označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa 
preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

V. Záruka - zodpovednosť za vady 
5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 
5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto 
nároky: 

a) bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní 
b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú. 

5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 36 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác. 
5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa 
dohodnú. 
5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri 

prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 
5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo požadovať bezplatné 

odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, resp. požadovať primeranú zľavu z ceny, 
20 % z ceny prác, ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo odstrániteľnú s neprimeranými 
nákladmi, pričom dielo bude užívania schopné. Týmto vysporiadaním sa dotknutá časť 
dodávky považuje za dodanú bez vady. 

5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 
zmluve všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a 
oznámenie vád musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie 
vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

VI. Obchodné tajomstvo 
6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli 

zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo 
tieto informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

VII. Odstúpenie od zmluvy 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za 
podmienok ustanovených v obchodnom zákonníku. 

7.2. Podstatným porušením zmluvy je: 
a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa či. II., III, IV. a V. tejto 

zmluvy 
b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., bod 3.1. o viac ako 21 

dní, 
c) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých 

termínoch 
d) nezabezpečenie finančných prostriedkov zo strany objednávateľa trvajúce viac ako 90 

dní. 



VIII. Podmienky vykonania diela 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Objednávater sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko 

pre vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu podľa bodu 3.1. 
8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zmestnancov a za 

poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného 
bezpečnostného značenia. Po ukončení každej pracovnej smeny zabezpečí stavenisko 
a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám, úrazom a škodám. V opačnom 
prípade nesie plnú zodpovednosť a zaväzuje sa uhradiť škody v plnom rozsahu. 

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s 
jeho stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

8.5. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených 
v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 

8.6. Zodpovedný stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený 
Ing.Ľubomír Balážik, ktorý má odbornú spôsobilosť, ev. č. 10827*20*. resp. ekvivalentný 
doklad. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle zákona Č. 
237/2000 Z. z., ktorým sa dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Z.b. 

8.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

IX. Zmluvné pokuty 
9.1. Za nedodržanie dohodnutého termínu realizácie prác podľa či. III., bod 3.1. tejto zmluvy 

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň 
omeškania. 

9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania 
s termínom odstránenia vád v dohodnutých termínoch. 

9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu 
omeškania z dôvodov na strane objednávateľa. 

9.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ vyúčtuje úroky z omeškania 
vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odpočítania zmluvných pokút z fakturácie 
vykonaných prác. 

X. Platnosť rámcovej dohody 
10.1.Táto RD sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov od jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami a jej vstupu do platnosti. 
XI. Záverečné ustanovenia 
11.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto RD, ale ňou vyslovene 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
11.2. Obsah tejto RD je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

11.3. Pre platnosť dodatkov k tejto RD sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni 
štatutárnych zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je 
každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný 
súd. 

11.5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na 
objednávateľa dňom odovzdania a prevzatria diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá srtana dostane dve 
vyhotovenia. 



11.7. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

V Senci dňa.. 

Objednávateľ 

/ < , . * > • V Nitre dňa 

Zhotoviteľ: 

2 l MAR. ?G3 

t * ? ™ NITRA, a.s 
Murgiíova 6 

a .411 T n n . » _ , 

Ing. Jurajf'Šerva J 'H/ 
člen préastavens/va 

Phílippe Etienne Pierŕe Corbel 
člen predstavensWa 

Nedeliteľná súčasť tejto Rámcovej dohody: Príloha č. 1 - ocenený výkaz - výmer 



ftEK* SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Stavba: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Projektant: 

SpräcBvatet': 

1110 - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senec 

20.11.2014 

IČO 

IČO: 

IČO DPH: 

Náklady z rozpočtov 
Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

1 657,75 
0,00 

1 657,75 

DPH základná 
znížená 

Cena s DPH 

20.00* 
20,00% 

Z 

z 

v EUR 

0,00 
1 657,75 

0,00 
13.1,55 

1 989,30 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Pečiatka 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum 

Pečiatka 

íTY NITRA, a ^ . 
u r g a l o v a 6 
1978 N I T R A 

- 2 4 -

Pečiatka 
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Stavba: 

Objednávateľ: 

Zhotovíte!': 

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

1110 - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senec 

20.11.2014 

Projektant: 
Spracovateľ: 

Kód Objekt 

1) Náklady z rozpočtov 

01 Komunikácia a chodník 

Cena bez &PH [EUR] Gem s BPH [EUR] 

1 657,75 

1 657,75 

1 989,30 

1 989,30 

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavbfl* 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoví te l : 

•i ktartt: 

1 HO - Oprava a údržba komunikácii a chodníkov v meste Senec 

01 - Komunikácia a chodník 

20.11.2014 

IČO: 
IČO DPH: 

1ČQ: 
IČ@DPHí 

WJLJ .l ír 

Objednáv 
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Miesto: 

Objednávateľ: 
Z hotoví teľ: 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
1110 - Oprava a údržba komunikácii a chodníkov v meste Senéc 
01 - Komunikácia a chodnfk 

Dátum: 20.11.2014 

Kód - Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkom [EUR] 

1 657,75 

1 657,75 

2) Ostatné náklady 0,00 

1 657,75 
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ROZPOČET 

Stavba: 
Objekt: 
Miesto: 

Objednávateľ : 

Zhotovrteľ; 

1-110 - Oprava s údržba korňunikácií a chodníkov v meste Senec 

01 - Komunikácia a chodník 
Dátum; 20.11.2014 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

Projektant: 
Spracovateľ: 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 
Cena c e l k o m 

[EUR] 

1 657,75 

1 K 777 mž 

2 K 888 

3 K 111201101 

4 K 

5 1 K 

HSV - Práce a dodávky HSV 
Vykonávanie protíkoroznej ochrany kovových 
prvkov, očistenie, odhrdzavenie a 1X náter 
základný, 1x náter vrchný syntetickou farbou 
tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky 
súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, 
obstarávanie, preprava hmôt). 
Výroba a osadenie čhodnikoveho zábradlia 
oceľového (rúry priemer 50 mm(, výšky 1B00 
mm, dvojradové s vykopaním, alebo vyvŕtanim 
jamôk pre stĺpiky do hĺbky 600 mm so 
zabetónovaním vrátane dvojnásobného 
(základný a vrchný) protikorózneho náteru 
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 
priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo 
kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z 
kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t 

v ploche do 200m2 z 
i kameniva ťaženého, hr, lOO-ZOOmm, -0,24000t 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 
asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 
mm,hr. do 50 mm, 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 m2 
mm.hr. nad 50 mm, 
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, 
z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - i m 
0,14500t 

113106121 

113107111 

6 I K 113107112 

7 K 113107141 

8 K 113151114 

9 K 113151115 

10 K 113206111 

11 113307131 

12 K 113307132 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 2 

m2 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 2 
betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, • 
0,22500t 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, 

I m2 I 

m2 

m3 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

t,000 

vyxop ryny ao sírny ouu mu 
rn3 
Hĺbenie rýh šírky do 600 mr 

1.000 

3,60 

48,00 

1,43 

2,49 

4,05 

4,15 

3,98 

5,16 

5,20 

2,69 

—r 
16,60 

19,00 

2,00 

8,30 

do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 

1,000 

167,15 

11,41 

23,00 

1,000 

1.000 

nríľťvwnA Ar\ A • 1,000 

11,50! 

24,00 

2,31 
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1 657,75 

3,60 

48,00 

4,15 

3,98 

5.16 

5,20 

2,69 

16,60 

19,00 

2,00 

8,30 

167,15 

11,41 

23,00 

11,50 

24,00 

2,31 
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http://mm.hr


PČ T y p Kód Popis 

22 K 171201201 

23 K 171209002 

24 K 174101001 

25 M 5833716700. OOOO0 

26 M 5834416900.00000 

27 K 181101102 

28 

29 

JQ 

K 181301102 

K 181301302 

K 289971211 

31 M 6936651400.00000 

32 K 289971311 

33 K 564211111 

34 K 564231111 

35 K 564251111 

36 K 564261111 

37 K 565131011 

38 K 565141011 

39 K 565151011 

40 K 566905111 

41 K 567115113 

42 K 567122111 

43 K 567122114 

44 K 567125115 

45 K 567132113 

46 K 569851111 

•47 K 572743111 

48 K 572753111 

49 K 573111111 

50 K 573411112 

51 K 577131111 

52 K 577141112 

Uloženie sute na skládku 

Poplatok za uloženie sute na skládku 

Zásyp sypanfnou sa zhutnem'm j á m , šachiet, 
r ý h , zárezov a lebo okolo o b j e k t o v do 100 m3 

Štrkopiesok 0-22 N 

Kamenivo drvené 0-32 

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 -4 so 
2hutnením 
Rozprestret ie orn ice v rovine, p locha do 500 
m 2 , h r . d o 150 mm 
Rozprestret ie orn ice na svahu do sklonu 1:5, 
plocha do 500 m2,hr. do 150 mm 
Zhotovenie vrstvy z g e o t e x t i l i e na upravenom 
povrchu 

j f i n 

Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. 
povrchu s použi t ím m a t e n á l u s pokládkou 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretim, vltičenim a zhutnem'm po 
zhutnení hr. 50 mm 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretim, vlhčenim a zhutnením po 
zhutneni hr. 100 mm 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretim, vlhčenim a zhutnenim po 
zhutneni hr. 150 mm 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 
rozprestretim, vlhčenim a zhutnenim po 
zhutneni hr.200 mm 
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 
rozprestrenim a zhutnenim t r . l . , po zhutneni 
hr.50 mm 
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 
rozprestrenim a zhutnenim t r . l . , po zhutneni 
hr. 60 mm 
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s 
rozprestrenim a zhutnením t r . l . , po zhutneni 
hr.70 mm 
Upravenie podkladu po prekopoch pre 
inžinierske siete so zhutnenim podkladovým 
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 
mm 
Podklad z kameniva spevneného cementom, s 
rozprestrenim a zhutnenim KZC I, po zhutnení 
hr. 120 mm 
Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestrenim a zhutnením, KZC I. po zhutnení 

i hr. 150 mm 
Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 
mm 
Podklad z kameniva spevneného cementom s 
rozprestrenim a zhutnením, KZC I,hr.po 
zhutnení 180 mm 
Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších 
štrkodrvlnou, rozprestren1e,zhutnenie,hr.150 
mm 
Vyrovnanie povrchu s rozprestrenim h m o t a 
zhutnením dotera jš ích krytov l i a t y m asfa l tom 
Vyrovnanie povrchu s rozprestrenim hmôt a 
zhutnenim doterajších krytov asfaltovým 
b e t ó n o m 
Postrek asfaltový i n f i l t r a č n ý s posypom 
kamenívom z asfa l tu cestného v množstve 0, 60 
kg/m2 
Náter penetračný fr 4/8 
Betón asfaltový po zhutneni l.tr. strednozmný 
AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm 
Betón asfaltový po zhutneni l.tr. strednazrnný 
AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.SOmm 

m2 

m2 

[Tl2 

m2 

1,000 4,98 

1,000 5,81 

1,000 6,97 

1,000 

1,000 

8,13 

64,05 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1,000 

1,000 

10.20 

9.30 

1,000 

1,000 

1,000 

11,63 

15,30 

13,95 

m2 1,000 

1,000 

3,00 

102,23 

1,000 62,89 

.-n 2 

m2 

m2 

1,000 

1,000 

1,000 

0,76 

1,99 

10,73 

m 2 1,000 10,90 

4,98 

5,81 

6,97 

8,13 

64,05 

10,20 

9,30 

11,63 

15,30 

13.95 

3,00 

102,23 

62,89 

0,76 

1,99 

10,73 

10,90 
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PČ Typ Kód 

53 K 577151113 

54 

55 

K 578131111 

K 57SU1111 

56 K 581114113 

57 K 581132111 

53 K 596911211 

59 M 5922913300 

60 K 596912112 

6) M 5922902790 

62 K 597161111 

t>3 M 5922902791. J 

64 K 597761111 

65 K 597161111.1 

66 M 5922902791 2 

67 K 599111111 

68 K 895941111 

69 K 899231111 

70 K 899331111 

71 K 899431111 

72 K 915491211 

73 M 5922903050 

74 K 916561111 

75 M 592 í745000 

77 M 5921745300 

78 

79 

31 K 

Popis 

Betón asfaltový pozhutneni l.tr. strednozmný 
AC 11 (ABS), alebo 

Liaty asfalt z kamenlva ťaženého alebo 
drveného s rozprestrenfm jemnozmny hr.30 mm I 
Liaty asfalt z kamemva ťaženého alebo 
drveného s rozprestrenim jemnozmny hr.40 mm' 
Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre 
peších lír. 100 mm 
Kryt cementobetónový cestných komunikácií 
skupiny I.a II., hr.200 mm 
Kladenie zámkovej dlažby hr.Scm pre peších do 
20 m2 

MJ Množstvo J.cena [EUR] 

mi 

n\2 

m2 

m2 

1 nnrt 15.33 

1,000 9,00 

1,000 

m2 

1,000 

1,000 

1,000 

12,00 

10,90 

22,00 

8,46 

Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm 
Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez 
lôžka | veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2 

Zatrávňovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá 
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 
8/10 z betónových žľabov 50/ib/b 

Žľabovka 50116! b tdxixh) 
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 

8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti 

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 

8/10 z betónových žľabov 62/30/15,45 

Žľabovka TBM I-60 62/30/15.45 tdxšxh) 

m2 1.000 

m2 

m2 

m 

ks 

m2 

m 

ks 

1,000 

Asfaltové zálievky • dilatačné škáry rezané 
priečne, utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh 
Zriadenie uličnej vpuste komplet do hl. 2,5 m 
vč. materiálu - rozpis nasleduje 

f.OíO 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

J, 000 

1,000 

9,29 

6,00 

9,00 

6,50 

2.40 

24,00 

9,00 

2.40 

3,00 

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 
200 mm 
Výšková úprava šachty do 200 mm 

ks 

1,000 206,00 

1,000 55,00 

ks 1,000 55,00 

919735111 
Rezanie existujúceho asfaltov 
podkladu hĺbky 

919735112 

919735122 

do lôžka 
Obrubník betónový cestný so skosením rozmer : 

100125115 
kí 1.000 

Rezanie existujúce" 
podkladu hĺbky na 

Cena c e l k o m 

[EUR] 

15.33 

9,00 

tt.» 

10,90 

22,00 

Rezanie betónového krytu ale 
nad C U/15 hr. n< 

919735123 
h-

83 K 966005111 

84 K 966005211 

Rezanie betónového krytu ale 
nad C 12/15 hr. na 

85 K 979081111 

86 K 979081121 

87 

sapona 
Rozobratie cestného zabrae 
pätkai f " " — 
Rozobraniecest., 
osadenými do rím< 

1 km 

Odvoz sutiny • príplatok za každý 

Oprava živičných krytov vozoviek ( výtlkov) z 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

0,20 

7,00 

1,20 

0,80 

K 5727411111 

8,46 

9.29 

6,00 

9,09 

6,50 

2.40 

24,GO 

9,00 

2.40 

3,00 

206,00 

55.0Q, 

55,00 

Výšková úprava uzáveru do ZOOmm 

Osadenie vodiac. prúžku s vrstvou z betónu C 
12/15 hr.50 až 100 mm širka prúžku 250 mm 

Pridlažba rozmer : 50/25/8 

Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 10 
Obrubník betónoví 
IOO 

ks 

m 

fcs 

m 

ks 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

32,00 

8.50 

2,66 

6,47 

3,25 

32,00 

8,50 

2,66 

6.47 

J,25 

0,20 

7,00 

18,00 

1,20 

0,80 

00 
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PČ Typ 

89 K 

90 K 

91 K 

92 K 

93 K 

94 K 

95 K 

Kód 

5761511111 

5768211111 

5768311111 

5771311111 

5771411121 

5771511131 

572753113.1 

Popis 

Dvojvrstvový esnulzný mikrokoberec hr. 12 mm 

EMKS/EMKJ 

Vyrovnanie podkladu EKMH priem. hr. 8 mm 

Vyrovnanie podkladu EKMH priem. hr. 10 mm 

Betón asfaltový po zhutneni l.tr. strednozrnný 

AC 11 (ABS), alebo hruboirnný (ABH) hr.40mm • 

ručná pokládka 
Betón asfaltový po zhutneni l.tr. strednozrnný 

AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm -

ručná pokládka 
Betón asfaltový po zhutneni l.tr. strednozrnný 

AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH| hr. 60mm -

ručná pokládka 

Oprava výtlkov technológiou infražiarenia 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

J.cena [EUR] 

5,00 

4,00 

5,00 

12,54 

12,89 

16,93 

38,80 

Cena c e l k o m 

[EUR] 

5,00 

4,00 

5,00 

12,54 

12,89 

16,93 

38,80 

ítran^ fi T R wO 


