
ZMLUVA 0 DIEL0

uzatvorená  podľa § 536 a  nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník'`)

medzi:

Obec Rudňany

sídlo:  Rudňany 234, 053 23 Rudňany

lčo: 00329533

Bankové spojenie: VUB banka, a. s.

č. účtu: 24120592/0200

lBAN: SK03 0200 0000 0000 24120592

Adresa a iné údaje pre doručovanie:

Tel.: 053/4499102

e-mail: obec@rudnany.sk

zastúpená: Miroslav Blišťan, starosta obce

osoba oprávnená jednať za veci technické:

(ďalej  len ,,Objednávateľ``)

a

A I T' s.r.O.

sídlo: Scherffelova 38, 058 01 Poprad

lčo: 444 96117

Bankové spojenie:  Uni Credit Bank

lBAN: SK2811110000001256450018

Adresa a iné údaje pre doručovanie:

Tel.: 0902 961201; 052/7877215

e-mail: ondrej.zoricak@azor.sk

zastúpená:  PhDr. Ondrej Zoričák, konatel'

osoba oprávnená jednať za veci technické: PhDr. Ondrej Zor.ičák

(ďalej  len ,,Zhotoviteľ``)

za  nasledovných  podmienok (d'alej  len „Zmluva``):

Preambula

(A) Objednávateľvyhlásil verejné obstarávanie Výzvou  na  predkladanie  ponúk v zmysle §  117 zákona
o verejnom obstarávaní v platnom zneni'.

(8)  V  rámci  procesu  verejného  obstarávania  Objednávateľ vybral  Zhotoviteľa  za  účelom   realizácie

diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

1.

Predmet zmluvy
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1.  Za  podmienok  uvedených  v tejto  Zmluve  sa  Zhotoviteľ zaväzuje  vykonať pre  Objednávateľa  dielo

(ďalej  len  „Dielo''),  ktorým  je  uskutočnenie  stavebných  prác  uvedených  v  odseku  2  tohto  článku,  a
Objednávateľ za zaväzuje zaplatit' Zhotoviteľovi cenu za toto Dielo.

2.  Stavebnými  prácami  podľa  odseku  1 tohto  článku  (ďalej  len „Práce``)  sa  rozumejú  práce  potrebné

na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  v  Rudňany v  zmysle tejto  Zmluvy,  najmä  v  zmysle  realizačnej

projektovej dokumentácie, (ďalej len ,,Dokumentácia'`).

3.  Verejným  osvetlením  podľa  odseku  2  tohto  článku  (ďalej  len  ,,Osvetlenie``)  sa  rozumie  verejné

osvetlenie špecifikované v Dokumentácii.

4. Zhotoviteľje oprávnený vykonávat' činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb.

5. Zhotoviteľ bude svoj záväzok vykonávat' Dielo  na základe tejto Zmluvy plnit' postupne, v častiach, v

závislosti od celkového priebehu a v súlade s termínmi dohodnutými v tej.to Zmluve.

6. Zhotoviteľ obstará všetky veci potrebné pre vykonanie Diela.

7.  Pri vykonávani' Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednost', akoby dielo vykonával sám.

8. Zhotoviteľ zostáva vlastni'kom Diela do úplného splatenia ceny za Dielo.

11.

Vykonanie Diela

1.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje  vykonat'  Práce  podľa  Dokumentácia.  Objednávateľ poskytne  Zhotoviteľovi

súčinnost', ktorú od neho Zhotoviter bude požadovat`.

2.  Objednávateľ sa  zaväzuje  zabezpečiť a  umožnit' Zhotoviteľovi  prístup  na  pozemky,  na  ktorých  sa

nachádza Osvetlenie a ktoré sú potrebné na realizáciu Diela, vrátane na odstránenie vád Diela.

3.  Za  účelom  podľa  odseku  2  tohto  článku  Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi  povolenia  pre vozidlá,

zariadenia    a    personál   Zhotoviteľa   alebo   jeho   subdodávateľa    umožňujúce    realizáciu    Diela    na

pozemkoch  (vrátane  ciest,  chodníkov,  spevnených  plôch,  a  pod.  nachádzajúcich  sa  na  nich),  a  to

počas  celého  dňa  tak  cez  pracovné  dni,  ako  aj  cez  dni  pracovného  pokoja.  Túto  svoi.u  povinnost' je
Obj.ednávateľ povinný splnit` do  7 dní od jednotlivej  žiadosti Zhotoviteľa. Takéto  povolenia  musia  byt'

v  platnosti  do  uplynutia  záručnej  doby  podľa  tejto  Zmluvy,  ako  aj  počas doby,  kedy  bude  prebiehať

odstraňovanie vád Diela, a to i po uplynutí záručnej. doby.

4. Zhotoviteľje  povinný zabezpečit' si  povolenia  potrebné  na vykonanie  Prác,  pričom  Objednávateľje

povinný poskytnúť Zhotoviteľovi ni'm požadovanú súčinnost'.

5.  V  rámci  realizácie  Prác  sa  Zhotoviteľ zaväzuje  zneškodniť  alebo  inak  naložiť  z  odpadom,  resp.  so

starými   (odstránenými)   súčasťami   z   Osvetlenia;   náklady   tohto   zneškodnenia   alebo   zisk   s  tohto

naloženia   ide   na   účet  Zhotoviteľa  a  Objednávateľ  nemá   nárok  na  žiadnu   protihodnotu  za  tento

odpad, resp. staré (odstránené) súčasti z Osvetlenia.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat' Dielo do 90 dní od  podpisu zmluvy.
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7.  Lehota  podľa odseku 6 tohto článku sa  predlžuj.e o dobu,  kedy nebolo možné`realizovat' Práce, a to

najmä z dôvodu:

a) živelných pohrôm,

b) vandalizmu,

c)   nepredloženia   vyjadrenia   majiteľa   podperných   bodov   NN   siete   k   projektovej  dokumentácii  v

prípade, ak tieto slúžia na uchytenie verejného osvetlenia

d) nepredloženia zápisnice zastupiteľstva o odsúhlasení formy a zabezpečenia financovania diela

c) nevhodného počasia, čo sa pre účely tejto Zmluvy rozumie stav:

pri búrke, bleskoch, hustom a vytrvalom snežení, tvorení námrazy;

vetre  s  rýchlost`ou  nad  s  m.s-1  na  zavesených  konštrukciách  pomocných,  na  rebríkoch  nad  5,0  m

výšky   práce   a   pri   použiti'  osobného   zabezpečenia   (5.   stupeň   Bf),  v  iných   prípadoch   pri  vetre   s

rýchlost'ou nad 10,7 m.s-1 (6. stupeň Bf);

pri viditeľnosti menšej ako 30 m;

Pri teplote prostredia nižšej ako -io °C

111.

Cena diela a platobné podmienky

1. Obj.ednávateľ sa zaväzuje zaplatit' Zhotoviteľovi za vykonanie  Diela  cenu vo výške  178 678,06  Eur s

DPH (148 898,38 Eur bez DPH) po odovzdaní a prevzatí časti diela objednávateľom.

2.  Cena  za  Dielo  je  splatná  do  15  dní  po  tom,  čo  nastane  Deň  odovzdania  na  základe  vystavenej

faktúry.

3.  Objednávateľ a  Zhotoviteľ sa  dohodli,  že  Zhotoviteľ má  právo vystavit` Objednávateľovi  aj  faktúru

na čiastkové plnenie. V prípade čiastkovej fakturácie Zhotoviteľ podrobne špecifikuje o akú časť Diela

ide. Zhotoviteľ má  nárok vystavit` maximálne 2 faktúry na čiastkové plnenie.

IV.

Povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľje najmä povinný:

a)   odovzdat'  Zhotoviteľovi   do   10   dní  od   uzatvorenia   tejto   Zmluvy  všetky   dostupné   podklady   a

dokumenty týkajúce sa Osvetlenia;

b)  do  10  dní od  uzatvorenia  tejto  Zmluvy  zabezpečit' zánik všetkých  existujúcich  právnych vzt'ahov s

tretími  osobami,  ktoré  majú  akékoľvek  užívacie  alebo  iné  práva  k  Osvetleniu  alebo  k jeho  častiam  a

zároveň zabezpečit', aby tieto osoby Osvetlenie d`alej neužívali;
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c)  zabezpečit',  či  upravit'  v  prípade  potreby  majetkovoprávne  vysporiadanie  umiestnenia  zariadeni'

rozvodov Osvetlenia  na nehnuteľnostiach s ich vlastníkmi,

d)   umožnit'   Zhotoviteľovi   a   ním   určeným   osobám   vstup   do   objektov,   priestorov   a   zariadeni'

Objednávateľa,  ktoré súvisia  s plneni'm  predmetu tejto Zmluvy, osobitne aj  pohyb montážnych  plošín

po pozemných komunikáciách pre účely odstraňovania vád Osvetlenia,

e) poskytovať Zhotoviteľovi súčinnost', ktorú bude vyžadovat` pre účely plnenia tejto Zmluvy.

V.

Zodpovednost', záručná doba a odstúpenie od Zmluvy

1.   Zhotoviteľ  zodpovedá   za   škody,   ktoré   vzniknú   z  jeho   protiprávneho   konania   za   podmienok

uvedených v zákone č.  513/1991 Zb., Obchodnom zákonníku, v znení neskorších  predpisov (d'alej  len

Obchodný  zákonník'`).  Zhotoviteľ odstráni  škody,  za  ktoré  zodpovedá,  bez  zbytočného  odkladu  na

svoje náklady.

2.  Zhotoviteľ nezodpovedá  za  škody spôsobené  okolnosťami  vylučujúcimi  zodpovednost'.  Zhotoviteľ

taktiež  nezodpovedá  za  škody  vzniknuté  v  dôsledku  zlyhania  energetických  alebo  iných  zariadení,

ktoré  nemá  v  užívaní,  ani v dôsledku výpadku  elektrickej  energie.  Zhotoviteľ taktiež  nezodpovedá  za

škody spôsobené vandalizmom a  poškodením Osvetlenia zo strany tretích osôb.

3.  Zhotoviteľ poskytuje  Objednávateľovi  na  Práce  (vrátane  všetkých  ich  súčasti)  záruku  v  trvaní  36

mesiacov,  ktorá  začína  plynút' odo  Dňa  odovzdania  (ako je  definovaný  nižšie),  okrem  LED  svietidiel,

kde záručná doba je 7 rokov.

4. Od tejto Zmluvy možno odstúpit' Ien spôsobom a z dôvodov uvedených v tejto Zmluve.

5. Zhotoviteľje oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy, ak:

a) Objednávateľje v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy alebo jej časťou o viac ako 60

dní'

b)  Objednávateľ  je  v  omeškaní  so  splnením   akejkoľvek  inej   povinnosti,   a  to  napriek  písomnému

upozorneniu  Zhotoviteľa  na  takéto  omeškanie,  ak  od  takéhoto  upozornenia  uplynulo  najmenej  60

dní, alebo

6. Objednávateľje oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

a) ak Zhotoviteľ mešká s vykonani'm  Prác podľa čl.11. ods. 6 a 7 tejto Zmluvy o viac ako 6 mesiacov.

7.  Odstúpením  od  Zmluvy sa  táto  Zmluva  ukončuje  ku  dňu  doručenia  odstúpenia  od  Zmluvy druhej

zmluvnej strane.

8. Ak zmluvná  strana vezme odstúpenie od  Zmluvy spät' a  druhá  zmluvná  strana  s týmto spät'vzatím

súhlasí, má sa za to, že k odstúpeniu od Zmluvy vôbec nedošlo.

VI.

Zástupca Objednávatel'a
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1.  Zástupca   Objednávateľa   (d'alej   len  ,,Zástupca  Objednávateľa`')  je  osoba   oprávnená   zastupovat'

Objednávateľa v súvislosti s plneni'm tejto Zmluvy.

2.  Zástupcom Objednávatera je  starosta  alebo  iná  osoba,  ktorú  Objednávateľ písomne vymenuje  na

základe tohto článku.

3.  Zástupca  Objednávateľa  je  oprávnený  splnomocnit'  inú  osobu,  aby  zastupovala  Objednávateľa  v

určenom  rozsahu a o splnomocnení bez zbytočného odkladu  informuje Zhotoviteľa.  Pokiaľ niektoré z

ustanovení tejto Zmluvy odkazuje  na Zástupcu Objednávateľa, takýto odkaz platí aj  pre osobu takto

splnomocnenú; avšak takáto splnomocnená osoba nemôže splnomocnit' ďalšiu osobu.

4.  Obj.ednávateľ je  oprávnený  kedykoľvek  vymeniť Zástupcu  Objednávateľa,  pričom  takáto  výmena

bude účinná doručením oznámenia Zhotoviteľovi.

5.   Konanie  alebo  pokyny  Zástupcu  Objednávateľa  v  rozsahu,  v  ktorom  sú   predpokladané  touto

Zmluvou,   sa    považujú   za    konanie   alebo    pokyny   Objednávateľa,    pokiaľ   Objednávateľ   vopred

Zhotoviteľovi   neoznámi,   že   konkrétne   konanie   alebo   pokyn   nie   sú   konaním   alebo   pokynom

Objednávateľa.

6. Ak sa  podľa  tejto Zmluvy vyžaduje  poskytnutie  informácie  alebo  dokumentu  Objednávateľovi,  má

sa  za  to,  že  takýto  dokument alebo  informácia  má  byt' poskytnutá  Zástupcovi  Objednávateľa,  pokiaľ

Zástupca  Obj.ednávateľa  neoznámi  Zhotoviteľovi  inú  osobu  na  prevzatie  takejto  informácie  alebo

dokumentu.

Vl'.

Odovzdanie a prevzatie Diela

1.    Zhotoviteľ   technicky   odovzdá    Obj.ednávateľovi    Osvetlenie    po   vykonaní    Prác.    Odovzdaním

Osvetlenia  sa  má  taktiež  za  to,  že  došlo  k  odovzdaniu   Diela.  Zhotoviteľ  môže  Dielo  odovzdat`  aj

čiastkovo,  maximálne  však  na  dva  krát.  V  prípade  čiastkového  odovzdania  sa  má  za  to,  že  došlo  ku

odovzdania časti Diela.

2. 0 odovzdaní resp. čiastočnom  odovzdaní Osvetlenia  sa  spíše  protokol,  ktorý podpíšu obe zmluvné

strany.   Drobné   vady   a   nedorobky,   ktoré   nebránia   plnej   funkčnosti   Osvetlenia,   nebudú   bránit'

odovzdaniu  Osvetlenia   (resp.   Diela)  a   nebudú  dôvodom   na  odmietnutie   prevzatia   Osvetlenia   zo

stranyobjednávateľa.

3.  Deň  odovzdania  Osvetlenia  sa  považuje  na  účely tejto Zmluvy za  Deň  odovzdania  (d'alej  len  ,,Deň

odovzdania``).

4.  Skutočnost',  že  po tom,  čo  dôjde  k technickému  odovzdaniu  Osvetlenia  vyjde  najavo,  že  niektoré

Práce  neboli  vykonané,  nebude  mat'  za  následok  zmenu  Dňa  odovzdania;  tento  deň  bude  určený

podľa  odseku  3  tohto  článku,  aj  keď Práce  neboli  kompletne  vykonané.  Týmto  však  nie j.e  dotknutá

povinnost' Zhotoviteľa vykonat' Práce, ktoré neboli vykonané do Dňa odovzdania.

5. Pod technickým odovzdani'm sa  rozumie odovzdanie Osvetlenia Objednávateľovi.
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Vlll.

Postúpenie a prevod práv

1.   Pokiaľ  z  tejto  Zmluvy  nevyplýva   inak,  žiadna  zmluvná  strana   nie  je  oprávnená   postúpit'  svoje

pohľadávky z tejto Zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

lx.

Záveľečné ustanovenia

1.  Táto  Zmluva  sa  spravuje  právnym   poriadkom  Slovenskej  republiky.   Právne  vzťahy  neupravené

touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.  Na  riešenie sporov z tejto Zmluvy sú  príslušné súdy Slovenskej  republiky.

3. Zmluvu je možné menit' alebo dopĺňat' len na základe písomnej dohody zmluvných strán.

4. Táto Zmluva  nadobúda  platnost' dňom jej  podpisu oboma  zmluvnými stranami a  účinnost' deň  po

dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.

5. Táto  Zmluva  predstavuje  úplnú  dohodu  zmluvných  strán  o  predmete  plnenia  podľa  tejto  Zmluvy.

Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli, či už ústne alebo

pĺsomné, týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.

Objednávateľ:

V Rudňanoch, dňa

Pri'lohy ku zmluve:

Príloha č.  1 -ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby)

Zhotoviteľ:

v  f tf!.!;3.ť,dfta  23  9  Pd/T

V mene A I T, s.r.o.

PhDr. Ondrej. Zoričák

konateľ
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Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci  Rudňany

17022AU-E401  -Rekonštrukcia a modernizácia vere].ného osvetlenia -
1.  Mín€málnv rn7<ah nnatraní

KS:

Rudňany

Objednávateľ:

Obec Rudňany

Zhotovitel':

A  I  T,  s.r.O.

Projektant:
lng. Marek Pačuta

Spracovatel':
lng. Marek Pačuta

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH  základná

zni'žená

Projektant

lDá,:um a podpis:

LôbjEanTärieT

Dátum a podpis:

20,00%                         z

20 , 00%                         z

vEUR

Pečiatka

Pečiatka

0,00
148 898,38

Spracovatel'

Žh_o_t_o_ÝiĽélT

Dátum:           6.6.20i7

lčo:

IČO  DPH:

lčo:

IČO  DPH:

lčo:

lčo  DPH:

lčo:

lčo  DPH:

148 898,38
0,00

148 898,38

0,00
Z!9 Tl9 ,&S

FEliE

Pečiatka

A I T' s.ľ.o.
heíf(dova  38,  058 01  POPRAD

IČO:  444  96  117
lč  DPH:  SK2022731865       3

Dátum a podpis:                                 Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávatel':
Zhotovitel':

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci  Rudňany

17022AU-E401  -Rekonštrukcia a modernÉzácia verejného osvetlenia -
1. Mnimálny rozsah opatrení

Rudňany

Obec Rudňany
A  I  T,  s.r.O.

Kód  -  Popis

1 ) Náklady z rozpočtu

N\ -  N\

R - Rozvádzače a odberné el zariadenia

S  -  SvietidLá

ST - Stožiare

V - Vedenia

001  - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu  1 ) +  2)

Dátum:

Projektant:
Spracovatel':

6.6.2017

lng.  Marek Pačuta
lng. Marek Pačuta

Cena celkom  [EUR]

148 898,38

148 898,38

5 668,82

111304,40

13  787,30

7 961,86

10176,00

0,00

148 898,38
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Stavba:

ObJ'ekt:

Miesto:

Objednávatel':
Zhotovitel':

ROZPOČET

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci  Rudňany

17022AU-E401  i Rekonštrukcia a moderntzácÉa verejného osvetlenia -
1. MÉnimálny rozsah opatrení

Rudňany

Obec Rudňany
A  '  T,  s.r.O.

pČ   Typ               Kód
L    ________1_____1_11___

Náklady z rozpočtu

Popis

N\  -  N\

R -  Rozvádzače a odberné el.  zariadenia

i      1      :      K     i210191562-D

ľ+KT2=;,=,--

E4[-ÉR:o?=3--
1

L--
L5+M E057634268

Tmontáž - osadeníe skrin ie rozvádzača

(verejného osvetlenía bez murárskych prác a

Ohybná korugovaná chránička PE-HD, KSX-PEG
63

Rúrka elektroinštalačná ocel'ová, závitová,  typ
6042,  uložená pevne

Rúrka oc.  bez  závit.    - žiarovo pozinkované

ponorom   6240 ZN F, KOPOS

6    |   M   ľó925ooo72n

LT------------
17lK

L+ -filí
91563.1

L8-Ľlvľ=i:í6
210191562

+M Ľ:Om2„
|    11    !     K    |VU64599942

l:9+K

12   1     K      210270801

M   \,5628900000

L--+------------
i    15   i     K      210100005

L_T6LK_j21_Oioooo`7_

|    17   |     K    |210902381

T;ľM-T34t-o-3joo;-6

1 i-;+   T;6Lo2-oTi-;4-

1 :OL _ĽO:_2=2:

f.gmka na stožiar, páska BANDIMEX 0,4 mm,

lspona

FeT=í-e=kffie-TäžJáä=irij-----i osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia

+_=l_L__I :`L  _:r__J___ meranie spotreby,
hl.istič do 32A,1-6 vetiev do 25A

Osadenle skrine rozvádzača verejného
osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia

;vodičov SVO 3,  SVO 4

Rozvádzač RVO, 3F priame meranie spotreby,

HFITFH

do 32A,1-3 vetvy do 25Á

nia obecného rozhlasu - demontáž
zariadeni' z pôvodného rozvádzača, doplnenie
zan.adeni' do nového rozvádzača

Označovaci'  kábLový šti'tok z PVC rozmer

ľxscm(15-22znak.)'\ Štítok na označenie káblového vývodu

zapojeníe4žíLkábiaTiIEÉbóvodičowistiacíri
domových skriniach do 35 mm2

Ukončenie vodičov v rozvádzač.  vrátane

Epojenia a vodičovej  koncovky do 35 mm2

ončenťe vodičov v rozvádzač. vrátane

Ed,:-::n;:j#ľ:vw:-kuľľ:;:="=em:AÉy-Ý

Dátum:                                      6.6.2017

Projektant:                           lng.  Marek pačuta
Spracovatel':                         l ng. Marek pačuta

MJ      Množstvo         J.cena  [EUR]              Cena celkom  [EUR]

148 898,377

_ T  _____ __ . T

ks    ,                 4,0001 8,000

l     m     l                15,0001                                      0,960
+     ___1_   __   _____I_ILI_  _   __11________

L    l          75,oooi                         o,83oTl++
m                   9,oool

+---+--------+
iks|                  6,Oooi

__1___         L_______

u±

2,6701

T7_8_oT

2,760

ks    ,                  1,0001                                35,000

[ks+=,I
•--- = -..-

37,000 ,,--H=
\    ks                    2,000,                             35,000

ks

T iiiii

súb

•ks

lks

--------- J ------------ + ----

2,0001                       7 042,000 '-+----------------
3,ooo,                        55o,"ol

_        ____1_      __

1o,oool                                  o,74o l

;oTriT 0,400
--_-__  _2TJ..T    _       _  __  ___-_

l     ks     i                                                                       2,650

t----_---------1----

lksi-6,0-00J                 ---1Ľ:00T     -
2,65o,

Lks+---4,00?ĺ------------+--

-+----------------------------------------------
\\\:h:iKko4#Es§ľsTNKábe'Prepeméuioženie,

|fiTb-e-nTeTTábib-v=]--rirj-5c-m-Ť"o-kF=riT--i
| hlbokej,  v zemine triedy 4

m    i     _     _30Ĺ0_Ooj                                   1,300|

m      \\                  30,OOO  \\i                                          2,120  \\\

m                   25,0001                                  8,500
--[FaTää=íä=-rékTä=lšT-k-áriTOÝ-éTo-iäTžťž5TEíku-T-----------l

bezzakrytia,vryheši'r.  do65cm,  hrúbkyvrstvyi    m    |             25,000i

L|ocm                                                                 __L_  L___  ____  l

Strana 3 z 6

1:OL

148 898,377

5 668,823

32,000

:;G:23c:

„,5601

35,0001

1  137,000



rpť_TTp_-_____K_ói
1          l__ TT                 __

L++5Lí3.`_2_ÍÍ=ť

1+4:::1=ť
\  M   i28m2000

K    1460560164.1

`--T -T_-___ ___  _

1   25   i     K    1460620014.1

S - Svietidlá

16]_ŤĺŤ_=6,::
! 210040391 -D

10201420-D

L1

Lryhy, ši'rka 33 cm
1 Fóĺí.a červer}á  v m

K    12102018001-D

1
210962065

K    1210800107-D

32K

!

33lM ]:

1

Z10040561

V35431161001

Popis MJ      Množstvo
_ `T__T__ -__LJ _____'

ä-o++  -;2o=oĺ
_L_---__  _-       L
m     |             30,0001-Häiri.-kar5Ialv-eT-rriyEŔ=:=T-

|::.m4iny,35Cmširoke]"cmhlbkejvzemine(m
_    1 __ --------------------------- +   --

Proviz.  úprava terénu v zemine tr. 4, aby

!,3:oovrľ:,sat;itneyrénu

neboli väčšie ako 2 cm od

b-emT5TntTáž:iábrón-aTijFlldTJvý-spojcsvorkou
do 50 mm2

DemontážTZapojeniesvíetídlai=svetelný
zdroj,  parkového a záhradného na st(p

bojkové

•montáž a odpojenie svietidla lx svetelný

zdroj ,  uličného, výbojkového

1

lks----L+
-1+

Demontáž -Kábel medený uLožený vol'ne cvKV     )
450/750 V 3xl ,5

V3544199ó2805

201963

201430

VSVM06400220

+LK 12

J.cena[EUR]               CenaceLkom[EUR]        i
______ ____ĺ _ __   ______._-3jÉl

13,487 ',                                                30,Oó3  ',
__ ___T____

0,3001

1_1   _____ _T        _

__ÍL
2,0001

280,000 |                                  7,8601,
----- T --------- +

2,0001

+m+--9fo,OJ
spoj C svorkou do 50 mm2

.6  -70mm2 odb.  4-35mm2)

prepichovacia SLIP12.05,  Al-Cu  10-501
Al-Cu  1,5-50

Montáž svietidla na stožiar  do 5 kg

Zapojenie svietidla 1 x svetelný zdroj ,

parkového a záhradného na st(p LED

Montáž svietidla na stožiar  do io kg

10201810

41   1\   M   IVSVL064010001

|M_+Ľ?8LífTťz2
VSVL10400410

210201610

T4+M  ľvrv-R-7Éäi
=iiiiiii=

46  ,    K    [210204104001
L I_ IT II__           ___

`i\3410350086

31ó0308100200

J____l_   ___   _               _   ___     1___,__

ST - Stožiare

Zapojenie svietidla ix svetelný zdroj,  uličnéh
LED

Cestné svietidlo LED, 2ZW,  min.  2500 lm

(svietidlo), 4000 K, Ra70, IP66

ks    1            272,000
__1

ks              272 ,000

ks    '              82,000'                                  5,820i
--------- i --------- L
ks                82,000'                            3,800

ks     1                31,000

-----------+--
ksl                3,,0001-=---
11

ks     1,              31,000'.,

1          r_--L____T

hTĺ76Ll
lks

276,oool:+ L_ __'__  _

ks    i            38,000'
_ __________ _ _ 1

Cestné svietidlo LED,  29 W, 4000 K, Ra70, IP66   \\   ks

Cestné svietidlo LED, 41  W, 4000 K, Ra70, IP66   \\\   ks

Ížájä;Teni;_svietídLalxsveteLňjíäro?,

na výložnik, vnútorný priemer

Z±1__
13,1601

I

11,3601

2_7,iT_-

299,000 |

399,000
--+----------J--------------+

ks    1                 2,000                                    6,240i

2'000  1

:s=T       ;o,-,ío-o,
--'--------t

ks    1          307,000

Montáž -Držíak svietidla na stožiar ocel'ový           |    ks    ,             3i,000

Držiak svietidla na stožiar ocel'ový, vnútorný

Priemer 62 mm,  skion oo

Kábel medený uložený vol'ne CyKV 450/750 V

EE«Li
STN

-------------------------------- +-
3x2,5 Kábel pre pemé uloženie, medený   1
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JIL     _11___+

ks                  37,000 i

m     1        ,24o,ooo,

m    ',,      ,24o,ooo'
___1   _    ______   ___L

5_2iLLT
3,1201

3 , 500 1,,,

_F_?_F
3,5W 1

_     _iiň

0,2501

;_,62T

111 304,400

748,0001

Ľ,=Ol
20,700

2 200,800

1583,040)

1

____i74_,71
477,24ol

-----33±_iii
_-__8Tňäľ

3135,360|

_1

10 602," i

;-7TorooTOT
_____

_Ĺ7_9±
12,4801

104,000

957,840|
--1

„74,50o l

96,720,

_ _  _'?:_,:rl
31o,oool

--------- 1

768,8oo l

13 787,296



|  PČ   Typ                Kód                                                        Popis                                           MJ      Množstvo         J.cena  [EUR]              Cenacelkom  [EUR]
:-LT--`--------i5=oriTvýiäž=i'-k-o-cT=i'äji=äln-oiä=Éln-nT-TT,[T
1      __      1         __        l_____,J__     _ ks    i            157,00052   1     K    1210204102-D

ľ2-'ľ:`-8-6:
M   .i.VSTH160060

T2iT2-oT8=4i
--T---------

M   IVSTH160075

571     K    121020186509

58  |   M   |V5"Í60090
_+_-----------

1

11

f'-:2Ľ`i7:=

61    1      K     1210201871BZ

M   13484301710088

210201872BZ

lĺ__KJil=?-T.-34843oi7i6

1

681K
L

(69

210201881

lľ4ií3_0Ĺ77_0
M   1,3450112600

i  72   |   M   |3JÓ0307900990

i betónový stl'p

|Montáž 6m stožiara s pn'rubou pre uličné
lsvietidlá

lMontáž 7,5m stožíara s pn'rubou pre uličné

lsvietid,á+------------------------_1\\, Hlinĺkový osveťl'ovacĺ  stožiar anodizovaný s

u,D--60mm,výška=7,5m

gm stožiara s pn'rubou pre uličné
:svietidlá

Hlinikový osvetl'ovaci stožiar anodizovaný s
i, prirubou , D=60mm, výška=9 ,Om

FeäTĹ:i[3E:ik:i:ažE::šŤy=:-y=zÍ::_an_:Ť,_e
Betónový zóklad prefabrikovaný pre

:Ĺ8_6l

2,0001                               35,780

2,000  1 =;-5TooTOT
_L____ __,___L_ _____ ________    __

ks    '                4,000'                              38,800
--J---------------t--------

ks    !               4,000!                           28ó,530

ks     1                   4,0001                                    41,120

____   TI_I___^`     IT   __                1___  '  1__

ks     i\                  4,000  \i\                                388,420\i\

---J--------J--------------T----

ks     i                  2,000|                                  25,5501

°cS2Voe::°5V,accí2:t/°3žoíar d° 6 mi  Betón sTN EN 206-1-\\\\  k    i\             2,ooo \\\\                          45,ooo

lMontáž prefabrikovaného betónového základu

|:::t°nsevneíteL'°Vacjestožíarev*ky6,5-8m,                  ,    ks    (

TE:Eg:5,=,,:a:ŤŠŤ:ŤN-ET,+::-----4T4 ,000 '\
C20125, C25130

"ontáž prefabrikovaného betónovéhoriaiLT
pre osvetl'ovacie stožiare výšky 8,5-9m,                   |    ks
zhutnenie                                                                                 t

Betónový základ prefabrikovaný pre                       \i
osvetl'ovacĺ  stožiar do 9 m,  Betón STN EN 206-1-',   ks

'', C201 Z5 ,  C251 30

TEP:F`;iií:Tgg:o?:Ť:Éó;==yŤZF+--
lks

| Montáž stožiarovej svorkovnlce pre I_p=siLH
\\stožjarovásvorkovnjcap_re::±::::::::::o3::ĺ±_+Ťs~
1                                                                                    _IT__
Montáž stožíarovej svorkovnice pre 2 poistky
11            _L___                                        _-
Stožiarová svorkovnico pre 2 poistky 8011 óA

Poistkový patrón  loA

Montáž -Výložni'k ocel'ový jednoramenný - na
betónový stl'p

++

__    _T____  _______  ___T_

-4i:0-Ol----4-7'251

4,0001                   64"

T-------+
10,000 |                           32,640

;,H 9,700

5,OCX) ľ',                                       34,210

T-ki+6,-i

#n:ázžf:a#:n-íin;äĺo#nží,iTmän-.-g

|  74   |   M    13J603024009900H

T75T --KT25=;3-;-oT2   -   ~

rJ--+---------
(     K    |250060031
+--- + ---------

77  \i   M    \2463700398

1

I;18-J
1\    M    i\\2463702471

L---+----

[7iL+=3Ĺ02=87_
LSLL2ĺ6==«ľ

Li________  __ _
', Výložník hlinikovýanodizcwaný , jednoramenný ,
ukončenie D=60mm, na hliníkový stožiar

|     ks                 157,000|                                  18,540'++----------------L
757,000 ,                             78,000 |

T-------T-----isi2T
1      ks                        10,0001

ks     \i\                10,000 \i                                   39,000  \`\\

igf.s_t.[:Ť_oĽa_r_ii.s.:i_Ť€[_nit.:r,o[V.T:l'OVou kefou z l   m2   i             35,9oo,                              o,677
potrubia pn.emyslového DN  65-150

Nátery osvetL'ovacích stožíarov a výložni'kov do 6 i
m  výšky                                                                                                               1

m2   ,              35,900:                                 2,270

ŤgFÉ:ŠevžvFÍukš2VÉÉPÉR=á-T,--kgdná farba pre kcw -  U-2008 AXAPUR
'ipRIMER  Biela   COLORLÁK

\RIEDIDLO do polyuretanových nóterových',U-6000   COLORLAK rmT_k?T
\|u:7Ž§RL2°cdo°LPo°:yĽrKetan°Výchnáterovýchhmôt.

-ErĹb-ÍJ.-RŤzäa~NŔ8žÍJ:;oĹž~Č-:-vrijFchiTĺ-;s-kiT
'l    kg      ,

Tk_;_l
L __ __  ___ J
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3,-5-901----------+9,839  1

2,393  ;                                4,890 |

',;97-1     -____     ____T___26,564  1

23,,o2ol

_L____1

71,5601

1

1

EEI
155,2001

1   146,120 i,

111____    __  J

164,480 ,

7T5:;:;J

51,1001

__I__J

9o,oool

.=
162,200)

256,000

390,000 ,,

24'3041

1

81,493 (

--------   1

J5,J22l

„,21

i::7l
I_____J



Typ                Kód

K    |21005084101_1______

:2LM_L=7_oooÍ

----T

V - Vedenia

ľTKTo_,T
L--T-+ ----------
'r_:|rLvf=R==T_:3

1   85   |     K    ,210901066

1

L--L-+ ---------

|  86   |   M    |3470350002
L----+---------

+[4ioi:0Ľ:-4-
|   88  (    K    i460420022

5831214500

9

19

M4604900122830002000

K    1460560164

HT4=2-o:í-T

i-ĺ#iTĺ:Í
Í   961      K    1210220021

LL___J______

ľil
544224150

1 0220245

ľ;:#;ľ-;;ľ

E+±3:'13544221300

POp,'s

Či'slovanie stožiara verejného osvetlenia

Označovací  samolepciaci štĺtok min.  8xlocm
\,pre označenie stožiarov

- i#o#:a;;-::itár=:;::p=:-,s::ri
163

|k5TeThT";k-;J-rioT7J[o-že-n-ýv-tTFri=ATy-Kv-
)450/750 V 4xl 6__T:Ť:ly:*6sfeTrép_emT3To_i:=e:___

--Trb-éFi-;-k-áblä;Tel;i;lhý-3-5-c-ú-šTro-kéTä-äô-c-m--

| hlbokej, v zemine triedy 4-    1 zriadenieTi;žoTŔši.-k?FIJvlEŔ5läžŔla-=Fľé;Ŕ_u_

MJ      Množstvo         J.cena  [EUR]              Cenacelkom [EUR]

Tl_L_T_ ____1

ks    |          290,000|
_____ ____    1

m    ,              50,000í

0,650

'11
0,920 ;

-1------+----------+----
m     ;             50,0001                                 0,780'

ml

_______  _     4_:0:Oi

m    ',         480,000,
1_  1     _,  -J ---------- _---

ml

_____L__:i
bezzakrytia,v"heši'r. do65cm,  hribkyvntvy|    m    ,          430,000
10cm                                                                                                                    '

Drvina vápencová zmes  0 - 4

Rozvinutie a uloženi.e výstražnej fólie z PVC do
rvhv.  ši'rka  33 cm

kr:

káblovej  ryhy bez zhutn.
zeminy,  35 cm širokej,  80 cm hlbokej v zemine
tr.4

•oviz.  úprava terénu v zemine tr.  4, aby
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od
vodor.hladiny

Uzemňovacie vedenie v zemi Fezn vrátane
izolácie spojov

|Uzemňovacia pásovina    ocelová žiarovo\izinkovaná  označenie    30 x 4 mm

ffimňovacíe vedenie v zemi Fezn vrátane
spojov 010mm

ľ:ivoí

001  - Ostatné
:rio-áiŔ-TrioTOT----

ľ,T5l
*

K   hzs-OO2

uilfi

ocelový žiarovo zinkovaný

Fezn pn.pojovacia SP

28,o'6  1

T     _       _    ___    _______T_T-_____      _    __

1m

l:T--,4.=+-----
m    `           430,000

-+--------------)

1m21              43o,oooL

-+------------------------

m                430,0001
---+-----------J

kg    '14o5'060',
---- + ------ 1
m    l             2o,ooo,___T
kg    1             12,400

Svorka   pripojovacia  pre spojenie kovových
súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie
SP1

----
+Oi
'o,ooo l

1-----------+-----1
|SvorkaFeznodbočovaciaspojovaciasR01-02        }    ks    |             40,0001

TT
',    ks    ',1             40,000Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo

označenie   SR 02  (M8)

Svorka Fezn uzemňovacia SR03

Uzemňovacia svorka   ocelová žiarovo zinkovaná
označenie   SR 03 A

1 Rev,'zie

+renájom vysokozdvižnej  plošiny

Práce spojené s demontážou pôvodnej
osvetl'ovacej sústavy a rozvádzačov RVO

I T __=2±
ks    '1            20,000,

L__  _J _   _   _  _   ___L

-T+

Komplexné preskúšanie osvetl'ovacej  sústavy,
skôšobná prevádzka

1 ' 000 1

EITli
l   hod    l

i------=O'-mĺ
1

hod               24,000

j_:roLĺ:k::::Ĺáf:kľ_Tí[±±:::±=:e+eL:LÍZ_ácLU_S±a_V±_LĽT±L___f_,ľ°L
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1 , 1 70 ,

0'9201

(

oo',
---+------
0,9201

-_`::f:

o,55o l

----- +-    -
1,oool
_J___ _ 1_
0,7001

----- + ------
1,1ool
---- L --  -
0,860  1

600,000 ,

30,000

9,000:

9,0001

6_10_9,ĹOL__

202,7101

___J=,:1
7 961,858___,"

1

39,000  1

470,400,
------------- 1

576,000|
____1  I______I_J

503,1001

1__J
395,6001

:=,:61

+,i:J
]_-:Ei

i-_=o]
28,oool

--+
22,0001---i
17'2001,

10176,000

600,000

3 000,000 ,

___  _:6Ľ,ľ

___J_:äÉ



Priloha č.  1 -Návrh Dlnenia kritérií

Identifikácia uchádzača:

A I T, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01  Poprad
IČO: 44496117, DIČ: 2022731865
IČ DPH: SK2022731865
Štatutámy zástupca:  PhDr. Ondrej Zoričák, konateľ
Tel.č.:  0902 961201
E-mail : ondrej.zoricak@azor. sk
Bankové spojenie: Unicredit Bank
č.ú.:  1256450018/1111

Zápis: v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22032A'

Stavebné práce -„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia"

Index Hodnotené kritérium Návrh na plnenie kritéria
1. A. Celková cena za predmet zákazky 148  898,38

bez DPH vyjadrená v EUR

Dátum, pečiatka a podpis uchádzača

€3  9 2,/ť


