
Zmluva o dielo č. 2016/0394 

1.1 Obj ednávateľ 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Bankové spojen ie: 

TBAN: 

I ČO: 
DIČ : 
(ďa lej len "objednávate!"') 

1.2 Zhotov iteľ 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie 
!BAN: 
I ČO: 
DIČ: 
IČ DPH : 
Reg. č. z Obchodného registra 
Tel. : 
(ďa l ej len "zhotovite l"') 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanic i 7282/20A, 91 1 O 1 Trenčín 
In g. Jaroslav Baška, predseda TSK 
Štátna pokladn ica 
SK5 5 8180 0000 0070 0055 3790 

36 126624 
202 161 3275 

AU - STA V, s.r .o 
Zámost ie 182, O 17 O 1 Považská Bystrica 
Jozef Augustín, konateľ spo ločnosti 

Mgr. Ju raj Augustín, konateľ spoločnosti 

SLSP a. s. pobočka Považská Bystrica 
SK95 0900 0000 0003 62 1 1 7820 
36 328 294 
20201 13634 
SK202011 3634 
OS Trenčín, oddiel Sro, v ložka č.13753/R 

uzatvárajú podľa § 536 a nas l. Obchodného zákonníka na zákl ade výs ledkov verej ného 
obstarávania vyhláseného objednávateľom pod ľa zákona 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o d ielo (ďa lej len 
„Zmlu va") za nas ledovných podmienok. 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2 .1 Predmetom tejto zmluvy j e záväzok zhotovite ľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Zvýšenie 
energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie", (ďal ej 

len „d ie lo"). 

2 .2 Zhotov iteľ sa zaväzuje zhotoviť d ie lo v rozsahu podľa schváleného proj ektu stavby „Zvýšenie 
energetickej efektívnosti v CSS - L ipa, Kostolná - Záriečie, budova B" spracovaného 
spoločnosťou ARKON ATELIÉR, s.r.o., Ž ilinská 790/17, 01 7 O1 Považská Bystrica, zákazkové 
č ís l o: AA/28/ 15/PP, spracovaného v auguste 20 15 podľa cenovej ponuky pred loženej 
zhotov i teľom v procese verejného obstarávania a oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. 

481 /201 5 zo dňa 29 .09.201 5 za podm ieno k dohodnutých v tej to Zmluve, a zhotovené d ie lo 
r iadne a včas odovzdať obj ednávateľov i v zodpovedajúcej kva lite a v dohodnutej cene . 



2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuj e zhotov iť dielo vo v lastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.4 Dielo je financované a rea lizované prostredníctvom podpory fom1ou dotác ie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministe rstva životného prostred ia Slovenskej republi ky 
a finančných zd roj ov objednávateľa. 

2.5 Zhotov iteľ je povinný strp ieť výkon ko ntroly (auditu) a lebo overovan ia súvisiaceho 
s dodávanými prácami kedyko ľvek počas platnosti a účinn osti zm luvy o poskytovaní dotác ie zo 
štátneho rozpočtu oprávneným i osobami na výkon tej to kontro ly v zmys le platnej legislatívy 
a poskytn úť im všetku potrebnú súč innosť. 

Článok III. 

Miesto plnenia 

3. l Mi estom plnen ia j e CSS LIPA, Kostolná Zárieč ie č. IO, 913 04 Kosto lná Zári eč i e, k. ú. 
Kostolná - Zárieč i e, pa re. č. 120 . 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1 Cena die la v celom rozsahu pod ľa č lánku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona N R SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorš ích predpisov. Cena j e 
stanovená vrátane DPH. 

Cena celkom v EUR bez DPH 

Sadzba DPH v 20% 

Cena celkom v EUR s DPI 1 

45 123,44 

9 024,69 

54 148, 13 

4.2 Cena di e la j e stanovená na základe proj ektovej dokumentác ie. Cenovú ponuku, ktorá tvorí 
Príl ohu č. 1 tejto Zmluvy pred ložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámen ia sa 
s projektom . Cena di e la zahh'ía všetky nevyhn utné práce a dodávky, odborn é posud ky, s lu žby 
ako aj ďa l š i e súvisiace práce potrebné pri realizác ii diela a lebo pri prevzatí a odovzdan í diela 
do užívan ia, vrátane odvozu a likv idácie odpadu vzniknuté ho pri realizácii diela. 

Článok V. 

Čas plnenia 

5. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuj e die lo špecifikova né v č l. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať 

objednávateľov i v term íne do 60 dní od zadania zákazky (nadobudnutia účin nosti zmluvy). 

5.2 Zmluvné strany sa dohodl i, že zhotov i teľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú n emo ho l plniť 
svoj u pov innosť, súvisiacu s realizác iou predmetu plnenia tejto zmluvy, nás ledkom okolností, 
vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia 
prác zo strany obj ednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom den níku 
a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.3 Zhotovite ľ j e povinný do 3 dní písomne informovať objednávate ľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá má vplyv na real izáciu die la. O tejto skutočnosti mus í byť uvedený záznam 
v stavebnom den níku. 



5.4 Objednávateľ pri podpise zmluvy predloží harmonogram stavebných prác, ktorý tvorí Prílohu 
č. 2 tejto zmluvy o die lo. 

Článok VI. 

Zoznam zodpovedných osôb 

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizác ii predmetu tejto Zmluvy 
o dielo: 

Za obj ednávateľa: stavebný dozor Ing. Jozef Kňažek, Borč ice 13, 018 53 (IČO: 32284331) 

Za zhotov iteľa: stavbyvedúci Jozef Augustín 

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznám iť druhej zmluvnej strane zmenu 
v osobách podľa bodu 6.1. 

Článok VII. 

Podmienky uskutočnenia prác 

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany 
staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP 

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku 
tretích osôb. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protoko l, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

7.2 Zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska preukáže obj ed návateľov i, že má uzatvorené zmluvy 
o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizác ii predmetu zmluvy po celú dobu j ej 
účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byt' mini málne vo výške ceny diela bez DPH 
najednu po istnú uda losť. 

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotovite ľov i súčasne so staveniskom: 

dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení, 

oznámenie k oh láseniu drobnej stavby, 

odberové miesta elektrickej energie a vody. 

7.4 Zhotovite ľ zodpovedá za škody počas rea lizácie diela . Zhotoviteľ zodpovedá za škody na 
majetku, zranenia a lebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu n astať počas vykonávania prác alebo 
ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na 
vykonávanom die le, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 
protoko lá rneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ j e zodpovedný za všetky škody na 
predmete zmluvy spôsobené v lastným zavinením alebo zavinením j eho subdodávateľov počas 

ich pracovných postupov, ktoré vykonali za úče lom plnen ia záväzkov pri odstraňovaní vád 
a opravách počas záručnej lehoty. Zhotov iteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita 
vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyč istenie zariadenia staveniska je zahrnuté 
v cene die la. 

7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečen ia ich 
dočasných prípojov a meračov na základe zmluvy o dočasnom odbere energií, ktorú uzatvorí 
zhotoviteľ so správcom budovy, ktorý j e odberateľom energií. 

7.8 Zhotovite ľ je pov inný viesť stavebný denník, do ktoréh o bude zapisovať všetky skutočnost i 

rozhodujúce pre zhotovenie die la. Ďalej j e povinný v denných záznamoch zapisovať údaje 
o časovom postupe prác, ich ak.osti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 



realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela. 

7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

7. 1 O Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

7. 11 Zápisy do stavebného denníka č itateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten de11, kedy 
boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, bráni ace ich výkonu, resp. j e potrebné riešiť 
ďal š í postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byt' očís lované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej 
dokumentácie a lebo prís lušné orgány štátnej správy. 

7. 12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná obj ednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zauj ať svoje písomné stanovisko. 

7.13 Poverený zástupca obj ed návate ľa, respektíve stavebný dozor, j e povinný podp isovať, ako aj 
v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápi som v stavebnom denníku vykonaným 
zhotoviteľom . 

7. 14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontro lu častí diela, ktoré budú ďalším postupom 
prác zakryté, a to písomne v stavebnom denn íku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľov i vykonanie dodatočnej kontroly 
a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostav il na kontrolu, na ktorú 
bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole 
objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemoho l odstrániť, môže bez zbytočného odkladu 
požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Zhotoviteľ j e z týchto dôvodov povinný vyhotovovať 
podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí di ela. 

7. 15 Zhotoviteľ j e povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

obj ednávateľa na účasť pri vykonávan í skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa 
objednávate!' nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho 
účasti . Zhotoviteľ je pov inný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam 
o vykonaných skúškach. 

7.16 Všetky zmeny j e zhotoviteľ pov inný zdôvodniť záp isom do stavebného denníka. Zmeny 
materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu die la. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne 
odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom obj ednávateľa nemajú charakter zmeny 
zmluvy. 

7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia v lastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných 
ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie 
predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdrav ia pri prác i, ako aj platných požiarnych predpi sov. 
Zhotoviteľ je pov inný zabezpeč iť vybavenie protoko lárne prevzatých staven ísk bezpečnostným 
značením v zmys le Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné 
zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotov iteľ je povinný 
dodrži avať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotov iteľ berie na 
vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky obj ednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť 
a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevn íkov, klientov a zamestnancov 
objednávateľa. 

7. 18 Zhotoviteľ j e povinný plni ť ohlasovaciu pov innosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto uda losti 
oznám iť neodkladne aj obj ednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prij atia 
preventívnych opatrení. 

7.19 Práce, ktoré vykazuj ú už v priebehu rea lizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí 
zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 



7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také v lastnosti, aby na 
dobu predpokladanej existenc ie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechan ická 
pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 
a životného prostred ia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 

7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za č i stotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý 
j e výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

7.22 Objednávate!' počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 
zhotoviteľa upozorn iť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote, 
o čom bude vyhotovený písomný záznam v stavebnom denníku . 

7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu n ie je 
zhotoviteľ v omeškaní. 

7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiá loch, potrebných na zhotovenie diela, 
znáša zhotovite ľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávate ľom. 

7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastI1ovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni 
vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 

technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov a STN, týkajúcich sa č inností pri vykonávan í d iela a ochrany životného prostredia. 
Pokiaľ porušen ím tejto povinnosti zhotoviteľa vzni kne škoda v priestoroch staveniska alebo 
v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotovite ľ. 

7.27 Zhotoviteľ splní svoj u povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho 
riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie revízie 
bleskozvodu, predpísaných osobitným i predpismi, zavaznymt normami a projektovou 
dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. 

7 .28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve 
objednávate ľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberac ieho konania 
budú zo strany zhotov iteľa pripravené k nahl iadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. 

7 .29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: 

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný 
osobami oprávnenými konať vo veciach technických . Protokol bude obsahovať najmä 
základné údaje dokončeného die la, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa 
takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu 
o iných právach zo zodpovednosti za vady, 

ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
spíšu zmluvné strany záp is, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvod nen ie, 

drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani 
nezvyšujú cenu prác, nie sú vadam i, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom 
projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný 
vyznač iť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

7.30 Zhotov iteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľov i v 2 vyhotoven iach: 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien pod ľa 
skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, 

záp isnice a osvedčenia o revíziách, 

fotodokumentáciu na pamäťovom médiu. 



7 .31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, č i je záväzok zhotov iteľa splnený tak, ako 
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti 

a prís lušenstva, overia sa revízne správy. 

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroj e, zariadenia a zvyšný materiál na 
stavenisku tak, aby die lo mohlo byť riadne užívané, pri čom stavenisko je povinný vypratať do 
1 O dn í odo dňa odovzdania a prevzatia die la. 

Článok VIII 

Platobné podmienky 

8. 1 Cena podľa čl. IV. bude faktu rovaná po protokolárnom odovzdan í a prevzatí diela na základe 
súpisu vykonaných prác odsúh laseného objednávateľom a po doručení garančnej zábezpeky 
podľa bodu 8.5 tohto č lánku v dvoch etapách nasledovne: 

v prvej etape uhrad í objednávateľ zhotoviteľov i najmenej 5 % nákladov na rea lizáciu 
diela v závislosti od celkovej ceny diela a v závis losti od celkovej výšky dotácie, 

v druhej etape uhradí objednávateľ zhotoviteľov i zvyšok fakturovaných nákladov 
z dotácie poskytnutej Environmentá lnym fondom, ktorá bude objednávateľov i poskytnutá 
po splnení všetkých podmienok vyp lývajúc ich zo Zmlu vy o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu. 

Sp latnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa doručen ia objednávateľov i . Zhotov i teľ dodáva 
obj ednávateľov i 3 originá ly faktúr, pričom na faktúre bude označený predmet fakturácie 
presným názvom diela podľa tejto zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuj e vypracovať súpis vykonaných prác najneskôr ku d11u odovzdania 
a prevzatia diela . Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor 
medzi vykonanými prácami a súpisom vykonaných prác, odsúhlasí pred ložený súpi s 
vykonaných prác tri pracovné dni pred odovzdaním staveniska odo dňa jeho predloženi a 
zhotoviteľom ; ak obj ednávateľ do troch dní od predloženia súpisu vykonaných prác neoznámi 
zhotoviteľov i pripomienky, má sa za to, že s pred ložený m súpisom vykonaných prác súh lasí. 
Ak by obj ednávate ľ mal k predloženému súpisu vykonaných prác pripomienky, budú 
odstránené vzáj omnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa . 

8.3 Faktúra vystavená zhotov iteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 
s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad ne bude obsahovať t ieto 
náležitosti, obj ednávateľ má právo vráti ť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade 
sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením 

správneho daňového dokladu. Prílohou faktú ry bude preberací protokol potvrdený 
oprávneným i zástupcami obidvoch zmluvných strán a súpisom vykonaných prác, rovnako 
potvrdeným zhotoviteľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa (stavebným dozorom). 
Ak bude protoko l o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam vád a nedorobkov je 
objednávate ľ oprávnený neuhrad iť vystavenú faktúru až do ich úplného odstráneni a, pričom 

pôvodná splatnosť faktú1y sa o tento čas predlžuje. Die lo j e riadne odovzdané okamihom 
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí die la obj ednávateľom. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný pred podpi som tejto zmluvy o dielo doruči ť objednávateľovi Zábezpeku 
na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov dodávateľa (ďal ej len „zábezpeka"). 
Objednávateľ je oprávnený uspokoj i ť s i zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôs ledku odstúpenia od 
zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú dodávateľom riadne a včas uspokojené. 



Zábezpeka bude mať form u bankovej záruky vo výške 1 O % z ceny diela bez DPH 
s platnosťou počas celej doby zhotovovania di ela avšak minimálne 2 mesiace od dátumu 
vystavenia. Banková záru ka musí byt' platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j . 
až pokým dodávateľ riadne a včas nevyhotov í a neukončí a objednávateľ takto dokončené 
dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmlu vy. 

Banková záruka sa bude riad iť ustanoveniami § 313 a nas l. Obchodného zákonníka, musí byť 
vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná 

a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písom né požiadanie, podľa ktorej prís lušná 
renomovaná s lovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky 
vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa 

adresovaného banke v prípade, že dodávateľ porušuje svoje záväzky vyplývaj úce mu zo 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych predp isov alebo podľa ustanovení § 306 
Obchodného zákonníka bude nepochybné, že dodávateľ svoj záväzok nesp lní, napr. pri 
vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku z ložením sumy 
predstavujúcej 10% z celkovej ceny za di elo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet 
objednávateľa a lebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to 
počas ce lej doby vykonania diela Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny die la bez DPH j e garančná zábezpeka (ďalej len 
„Garančná zábezpeka"). Zhotoviteľ je povinný pred vystavením faktúry doručiť 

objednávateľovi Garančnú zábezpeku. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Garančnej 
zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody 
a iné nároky, ktoré nebudú dodávateľom riadne a včas uspokojené v záručnej dobe. 

Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % z ceny d iela bez DPH 
s p latnosťou počas ce lej záručnej doby. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po 
celú dobu záručnej doby, t.j. až pokým zhotov iteľ riadne a včas neodstráni všetky 
reklamované vady v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nas l. Obchodného zákonníka, musí byť 
vydaná vo fonne a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvo lateľná 

a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej prís lušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky 
vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa 

adresovaného banke v prípade, že dodávateľ porušuje svoje záväzky vyp lývajúce mu zo 
zmluvy a všeobecne záväzných právnych pred pisov alebo podľa ustanovení § 306 
Obchodného zákonníka bude nepochybné, že dodávateľ svoj záväzok nesp lní, napr. pri 
vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahrad iť bankovú záruku zložením sumy 
predstavujúcej 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet 
objednávateľa a lebo vinku lovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to 
počas celej záručnej doby. Neposkytnutie zábezpeky tak ako j e uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

9.1 Zhotov ite ľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté v lastnosti, že 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili , alebo 
znižovali hodnotu a lebo schopnosť j eho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným úče l om. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdan ia objednávateľov i. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní die la, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak bol i spôsobené 



porušením j eho povinností. Dôkazné bremeno, že vady nebo li spôsobené porušením povinností 
zhotoviteľa, je na zhotoviteľovi. 

9.3 Záručná doba na stavebné práce j e 5 rokov odo dňa prevzatia diela obj ednávateľom . Presný 
termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdan ia a prevzatia 
diela. 

9.4. Záruka sa vzťah uj e na dielo za predpokladu riadnej starost livosti a údržby diela obj ednávateľom. 

Záruka sa nevzťahuj e na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 
pohromou, okrem prípadov, ak bude preukázané, že k poškodeniu doš lo, alebo k nemu došlo vo 
väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných 
objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie, ak nedôjde k obojstranne 
podpísanej do hode o inom termíne. 

9.6 Objednávateľ je povinný umožn iť zhotov iteľov i prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady 
odstraňovať. 

Článok X. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

1 O. l V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zml uve, objednávateľ 

má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny d iela za každý deň omeškani a. 

10.2 V prípade, že j e objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky 
z omeškania v zmysle§ 369 Obchodného zákonníka. 

10.3 Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávis le od toho, č i 

a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať 
samostatne. 

Článok XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuj e Zmluva a § 344 a nas l. O bchodného 
zákonníka. 

1 1.2 Odstúpenie od zmluvy môže byt' obmedzené na urč i tú časť zmluvných prác a dodávok. 

11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. Odstúpenie je účinné 
okamihom j eho doručenia druhej zmlu vnej strane. 

11.4 Obj ednávateľ j e oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä t ieto skutočnosti: 

ak zhotoviteľ mešká s plnením die la, alebo j eho časti, o viac a ko tri kalendárne dni po 
uplynutí lehoty na dokončenie di ela podľa tejto zmluvy, 

ak zhotoviteľ pred nástupom na vykona nie diela nepreukáže obj ed návate ľov i, že má 
uzatvorené poistné zmluvy pod ľa bodu 7.2 tejto zml uvy, 

ak zhotov iteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastav il realizáciu die la alebo inak 
prejavil svoj úmysel nepokračovať v plne ní záväzkov vyplývaj úcich z tejto zmluvy, 

ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku pod ľa bod u 8.4 alebo 8.5 tejto zm luvy, 



ak zhotov iteľ bude preukázateľne realizovať die lo v rozpore s dohodnutými 
podmienkami v tejto zm luve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotov iteľ 

písom ne upozornený a ktoré napri ek tomu neodstrán il v primeranej lehote poskytnutej 
obj ednávateľom. 

Článok XII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 

12. 1 V prípade, že jedna zo z mluv ných strán neoprávnene preruš í alebo zastaví práce, prípadne príde k 
preru šeniu alebo zastaveniu prác z j ej viny, zaväzuj e sa druhej strane zapl atiť všetky preukázané 
nákl ady, ktoré jej v súv is losti s prerušením a lebo zastavením vznikli . Vecný rozsah 
rozpracova nosti nákladov ako aj finančné ohodnoten ie bude odsúhl asené kom isionálne 
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O uda losti mus í byť záznam v stavebnom 
denníku . 

12 .2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku poru šenia záväzku 
druhou zm luvnou stranou, a to v zmys le § 3 73 a nasl. Obchodného zákonn íka. Jej výška bude 
vzájomne prerokovaná. 

12 .3 Obj ednávateľ j e oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úp lne a lebo č i astočne ak napriek 
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce a lebo ich časti vadné 
v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy ni e j e pre objednávateľa prijateľné . 

12.4 Zhotov iteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny , opatrení bezpečnosti a ochran e 
zdravia pri práci a požia rnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svoj ich 
subdodávateľov (osobi tne zákazu požívan ia a lkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky 
zm luvné podm ie nky. V prípade, ak objednávateľ z istí, že zamestnanci zhotov ite ľa , resp. j eho 
subd odávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnost i práce a ochrany zdrav ia 
a požiarn ej ochrany , podmienky nak ladania s odpadmi, respekt íve iné písomne dohodnuté 
podm ienky, môže objednávateľ odstúp i ť od zmluvy. 

12.5. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) ni e j e riep lnenie predmetu 
zmluvy sankc ionované a po dobu trvani a vyššej moci neplynie doba výstavby. 

Článok XIII. 

Spoločné a záverečné usta novenia 

13 .1 Táto zm luva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky . Práva a povinnosti zml uvných 
strán vyp lývajúcic h z tejto zm luvy sa riadia ustanoven iami tejto Zmluvy. Práva a povi nnosti 
zm luvných strán touto zm luvou neupravené sa riadia ustanoveniam i Obchodného zákonníka 
a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znen í ich zmien a dop lnkov . 

13.2 Všetky spory, vyp lývajúce z p lnenia tejto zmluvy, budú zmluvné stra ny r i ešiť predovšetkým 
dohodou a vzáj omným rokovaním. V prípade, ak k do hode nedôjde, bude spor pred ložený 
k rozhodnutiu s lovenské ho súdu v zmys le príslušných ustanovení Obč i an skeho súdneho poriadku. 

13.3 Táto zm luva sa vyhotovuje v 4 rovnop isoch, z ktorých obj ednávateľ obdrží dve vyhotovenia 
a zhotov i teľ dve vyhotoven ia. 

13.5 Zmluva pod li eha zverejneniu v zmysle zákona č. 2 11/2000 Z. z. o s lobodnom prístupe 
k informáciám v p latnom znen í. 

13.6 Zmluva nadobudne p l atnosť dňom podpisu oboma zml uvným i stranami a účin nosť nasledujúcim 
di'íom po zverejnen í na webovom s ídle objedn ávateľa. 



13.7 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písom ného a oč ís lovaného 

dodatku podpísaného oboma z mluvným i stranami . Obj ednávateľ s i vyhradz uje právo dodatky 
k tejto zmluve viažuce sa na cenu die la podľa tej to zm luvy neakceptovať. 

13.8 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a projektovou 
dokumentáciou, alebo rozpor medzi výkazom výmer a techn ickými správami, a lebo rozpor medzi 
projektovou dokumentáciou a technickými správam i a skutočnosťou , ktorých sú lad potvrd il 
objednávate ľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, a ni uchádzač i pri 
vyna ložení odbornej starostli vosti nepredpokladali, uzatvoria zm luvné strany dodatok k zm luve 
na takto vzn iknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých po lož iek 
projektantom die la, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela a v súl ade so 
zákonom o verej nom obstarávaní. 

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítal i , Zmluvu uzavreli s lobodne, vážne urč ito 

a zrozum iteľne. 

S účasťou tej to Zmluvy je 

Príloha č. l Cenová ponuka, 

Príloha č. 2 Harmonogram stavebných prác 

V Trenčíne, diía .... „l.íJ. .tMJ..10.16 ... .. . 
I ,,.~ ~ .o. „ 

2 4 MÁJ 2016 
V Pov. Bystric i , dľía ............ ..... .... „ • .. 

.. „ .. . :-: .. .. .......... . ......... \. ... . ~ .. ~ / 

objednávateľ '---!___-/ 7
··7··········· --·· ···· ················· 

zhotoviteľ 



AU- STAV, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba :Zvýšenie energickej efektivnosti v CSS - LIPA, Kostolná-Záriečie , Budova B-zateplenie Miesto: Rozpočet: 
- - - - . - ----- -

JKSO : Spracoval: 
----- ------ -· - ----- - - - ---- -----

Dňa: Zmluva č.: 

Odberateľ: IČO: DIČ: 
--- -- .. ·- - ----·- - - --- ·--- - -- - - ·--·- -
Dodávateľ: IČO : DIČ: 
--------~-------- - - -- . .. --- -- -- -· ·--------- --- ------ ----· - ---

Projektant: IČO: D IČ : 

~ -~- ----- - - - - ----- - -
1 

. -- -----·--·-· --
1 1 

A ZRN 1 konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B 1 IN - Individuálne náklady c i NUS - náklady umiestnenia stavby 
1 

Práce nadčas 
1 

Zariadenie staveniska 1 ' HSV: : 34 841,06 732,28 35 573,34 6 
1 

11 
- i --- -

2 PSV: 5 559,24 2 390,86 7 950,10 7 Murárske výpomoce 
1 

12 Prevádzkové vplyvy 
-- ---. - -- -- ' - - -

3 MCE: 1600,00 1 1 600,00 8 Bez pevnej podlahy 13 Sťažené podmienky 
------- ---- - - . - - - -+ ---- -
4 iné: 1 ' 9 14 
-~----+---· 

_ _____.. -- 1 - ---- ---------
5 Súčet: i 42 000,30 1 3123,141 45 123,44 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 1 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D 
1 

ON -ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte _l 
- ·- - ·- - -·--·- -- - ------ - - - - - - - --· -- -- - -
pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 1 

-- -
- ___ !_ - -

18 ~ojektové práce 1 
1 

--L-
podpis: 19 

1 --· ·------
- - - -;če;~adkov 16 až 19: 1 pečiatka : 20 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 1 O, 15 a 20: 45 123,44 
- - ---- - - -- --- - - - + - - - -- - - -

pečiatka: 
22 f '" 20%' 45123,44 

9 024,69 
- - - ---·- __ 1 - - -

23 DPH 0% z: 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 54148, 13 

1 
F 1 Odpočet - pripočet 

1 



Odberateľ: Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba :Zvýšenie energickej efektívnosti v CSS ·LIPA, Kostolná-Zárieč ie, Budova B·zateplenie 

AU· STAV, s.r.o. Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

1 
Popis položky, stavebného dielu, remesla 

1 

Konštrukcie 

1 

Špecifikovaný Spolu 1 Hmotnosť v tonách Suť v tonách 

a práce materiál 1 Spolu Spolu 

1 ·ZEMNE PRÁCE spolu : 675,95 0,00 675,95 0,00000 0,000 

3 · ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 24,00 0,00 24,00 0,02520 0,000 

5 ·KOMUNIKÁCIE spolu : 632,14 732,28 1 364,42 27,00639 0,000 

6-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 28 626,23 0,00 28 626,23 19,54021 0,000 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 4 882,74 0,00 4 882,74 5,04509 27,534 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 34 841,06 732,28 35 573,34 51,61689 27,534 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : 1 522,19 0,00 1 522,19 0,05190 0,000 

713 - Izolácie tepelné spolu : 515,96 1 354,98 1 870,94 0,51529 0,000 

71 - IZOLÁCIE spolu : 2 038,15 1 354,98 3 393,13 0,56718 0,000 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu : 348,84 0,00 348,84 0,15120 0,000 

72 -ZDRAVOTNO- TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 348,84 0,00 348,84 0,15120 0,000 

764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 1 536,53 0,00 1 536,53 0,24327 0,191 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 1 281 ,68 1 021,15 2 302,83 0,13164 0,002 

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 2 818,21 1 021 ,15 3 839,36 0,37491 0,193 

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : 18,01 14,73 32,74 0,01613 0,000 

783 - Nátery spolu : 307,10 0,00 307,10 0,00950 0,000 

784 - Maľby spolu : 28,93 0,00 28,93 0,00325 0,000 

78 -DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 354,04 14,73 368,77 0,02889 O.OOO 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 5 559,24 2 390,86 7 950,10 1,1 2218 0,193 

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00000 0,000 

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00000 0,000 

Rozpočet celkom : 42 000,30 3 123,14 45 123,44 52,73907 27,727 
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Odberateľ: Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba :Zvýšenie energickej efektivnosti v CSS - LIPA, Kostolná-Zárieč ie, Budova 8-zateplenie 

AU - STAV, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovan · Spolu H matnosť v tonách Suť v tonách DPH 

či slo cennika výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu dnotko Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 ·ZEMNE PRÁCE 

1 272 13221-1101 Hibenie rýh širka do 60 cm v hornine 3 ručne 15,980 m3 25,44 406,53 406,53 20 

2 001 17510-1 201 Obsyp objektu 15,980 m3 16,86 269,42 269,42 20 

1 ·ZEMNE PRÁCE spolu : 675,95 675,95 675,95 

3 ·ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

3 015 34894-1199 Úprava jestvujúceho oplotenia 1,000 súbor 24,00 24,00 24,00 0,02520 0,02520 20 

3 ·ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 24,00 24,00 24,00 0,02520 

5 ·KOMUNIKÁCIE 

4 221 56485-1111 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm 50,210 m2 4,82 242,01 242,01 0,27994 14,05579 20 

5 272 59681-1111 Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva 50,210 m2 7,77 390,13 390,13 0, 13193 6,62421 20 
ťaženého 

6 MAT 592 479510 Betónové platne 60/60 52,720 m2 13,89 732,28 732,28 O, 12000 6,32640 20 

5 ·KOMUNIKÁCIE spolu : 1 364,42 632,14 732,28 1 364,42 27,00639 

6 · ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 

7 014 61240-9991 Začistenie omietky okolo okien 18,080 m 1,38 24 ,95 24,95 0,00495 0,08950 20 

8 011 62099-11 21 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 93,960 m2 1,09 102,42 102,42 0,00001 0,00094 20 

9 014 62246-1111 Priprava omietky vonkajšej pod zateplovaci systém 698,920 m2 2,64 1 845,15 1 845,15 0,00936 6,54189 20 

10 011 6224 7 -1 939 Pripi. za viacfarebné zhotovenie fasády 698,920 m2 0,14 97,85 97,85 20 

11 011 62512-6615 Vonk. omietka stien Silikónova 1,5 mm 117,880 m2 8,00 943,04 943,04 0,00235 0,27702 20 

12 011 62512-9515 Vonk. omietka stien Silikónova 2,0 mm 647,410 m2 8,50 5 502,99 5 502,99 0,00270 1,74801 20 

13 01 1 62525-2420 Zateplovací systém POL YSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej 7,010 m2 22,00 154,22 154,22 0,01036 0,07262 20 
omietky hr. 160 mm (zapustené kotvy s krytkou EPS) 

14 01 1 62525-611 O Zateplovaci systém STYRODUR hr. 30 mm bez povrchovej 9,990 m2 21,00 209,79 209,79 0,00919 0,09181 20 
tenkovrstvej omietky 

15 011 62525-6114 Zateplovací systém STYRODUR hr. 120 mm bez povrchovej 171 ,040 m2 23,00 3 933,92 3 933,92 0,01 114 1,90539 20 
tenkovrstvej omietky (zapustené kotvy s krytkou EPS) 
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AU - STAV, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie š pecifikova n · Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu dnotko Spolu % 

16 011 62599-1201 Zalep!. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 30 mm 44,090 m2 18,00 793,62 793,62 0,01146 0,50527 20 
bez povrchovej úpravy 

17 011 62599-1202 Zatepl. vonk. podhľadov omietka such. zmesí a polystyrén hr. 50 52,260 m2 19,00 992,94 992,94 0,01177 0,61510 20 
mm bez povrchovej úpravy (zapustené kotvy s krytkou EPS 

18 011 62599-1209 Zatepl. vonk. stien om. such. zmesí a polystyrén hr.160 mm bez 521,370 m2 22,00 11470,14 11 470,14 0,01474 7,68499 20 
povr. úpravy (zapustené kotvy s krytkou EPS) 

19 011 62999-1180 Tesniaca páska na okenné plechy, parapetné a soklové plechy 255,710 m 1,30 332,42 332,42 0,00003 0,00767 20 

20 011 62999-4002 Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovaniu stien 191,900 m 3,40 652,46 652,46 20 

21 011 62999-4005 Rohová lišta Al 25125 mm perforovaná k zateplovaniu stien 318,080 m 2,80 890,62 890,62 20 

22 011 62999-4007 Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien 271,880 m 2,50 679,70 679,70 20 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 28 626,23 28 626,23 28 626,23 19,54021 

9 -0STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

23 221 91699-1112 Monolit. žľaby, pl. 0,10-0,15 m2 11,800 m 18,00 212,40 212,40 0,37176 4,38677 20 
24 003 94194-1041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 1 O 831,440 m2 1,40 1164,02 1164,02 20 

m 

25 003 94194-1291 Príplatok za prvy a každý ďalš í mesiac použitia lešenia k pol. - 831,440 m2 0,60 498,86 498,86 0,00070 0,58201 20 
1041 

26 003 94194-1841 Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 831,440 m2 0,60 498,86 498,86 20 
10m 

27 01 1 95392-2112 Osadenie vetracich mriežok 150/150 2,000 kus 8,91 17,82 17,82 0,01392 0,02784 20 

28 011 95392-2192 Osadenie vetracích mriežok 200/200 1,000 kus 15,98 15,98 15,98 0,01190 0,01190 20 

29 011 95392-2193 Osadenie vetracích mriežok 400/400 2,000 kus 26,08 52,16 52,16 0,01190 0,02380 20 

30 013 96504-3449 Búranie okapového chodníka 9,210 m3 55,00 506,55 506,55 2,200 20,262 20 

31 013 96703-1132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC 4,230 m2 2,89 12,22 12,22 0,055 0,233 20 

32 013 96703-1732 Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 5 cm 17,850 m2 2,12 37,84 37,84 0,00034 0,00607 0,183 3,267 20 

33 013 96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 1,220 m2 8,79 10,72 10,72 0,00225 0,00275 0,075 0,092 20 

34 013 96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 2,770 m2 4,16 11,52 11 ,52 0,00094 0,00260 0,054 0,150 20 

35 013 97103-3251 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 2,000 kus 6,63 13,26 13,26 0,00068 0,00136 0,012 0,024 20 
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AU - STAV, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovan · Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu dnotko Spolu % 

36 013 97608-11 19 Demontáž vnútorných parapetov 4,350 m 2,14 9,31 9,31 0,003 0,013 20 

37 013 97803-6121 Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 10 % 698,920 m2 0,20 139,78 139,78 0,005 3,495 20 

38 013 97908-11 11 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 25,020 t 9,95 248,95 248,95 20 

39 013 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďa lší 1 km 250,210 t 0,31 77,57 77,57 20 

40 013 97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 25,020 t 8,34 208,67 208,67 20 

41 013 97908-2121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 50,040 t 0,95 47,54 47,54 20 

42 013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 4,500 t 17,10 76,95 76,95 20 
"O" -ostatný odpad 

43 014 99928-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 48,060 t 21,26 1 021,76 1 021,76 20 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 4 882,74 4 882,74 4 882,74 5,04509 27,534 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 35 573,34 34 841 ,06 732,28 35 573,34 51 ,61689 27,534 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

71 - IZOLÁCIE 

71 1 - Izolácie proti vode a vlhkostí 

44 71 1 7111 1-2122 Zhotovenie hydroizolácie PCl Seccoral 1K 52,420 m2 18.45 967,15 967,15 0,00082 0,04298 20 

45 711 71113-2210 Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová fólia 52,420 m2 9,77 512,14 512,14 0,00017 0,00891 20 

46 711 99871-1201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 14,793 % 2,90 42,90 42,90 20 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : 1 522,19 1 522,19 1 522, 19 0,05190 

713 - Izolácie tepelné 

47 713 71313-1141 Montáž tep. izol. siien a základov a parapetov lepením celop. 52,420 m2 9,35 490,13 490,13 0,00983 0,51529 20 
dosiek + sieťkovanie 

48 MAT 283 1 N0202 Polystyrén EPS hr. 20 mm 17,850 m2 0,73 13,03 13,03 20 

49 MAT 2831P0187 Styrodur XPS hr. 120 mm 52,420 m2 25,60 1 341,95 1 341 ,95 20 

50 713 99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 18,451 % 1,40 25,83 25,83 20 

71 3 - Izolácie tepelné spolu : 1 870,94 515,96 1 354,98 1 870,94 0,51529 

71 - IZOLÁCIE spolu : 3393,13 2 038,15 1 354,98 3 393,13 0,56718 

72-ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

721 - Vnútorná kanalizácia 

51 721 72124-2116 Osadenie lapačov strešných nečistôt 6,000 kus 58,14 348,84 348,84 0,02520 0,15120 20 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu : 348,84 348,84 348,84 0,15120 

72 ·ZDRAVOTNO· TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 348,84 348,84 348,84 0,15120 

76 · KONŠTRUKCIE 
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AU - STAV, s.r.o. Preh ľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovan · Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
čis l o cennika výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu dnotko Spolu % 

764 - Konštrukcie klampiarske 

52 764 76435-9291 Klamp. spätná montáž jestvujúci kotlik 6,000 kus 16,72 100,32 100,32 0,00160 0,00960 20 
53 764 76435-9820 Klamp. demont. kotlik 6,000 kus 2,04 12,24 12,24 0,003 0,018 20 
54 764 76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330 71 ,390 m 0,95 67,82 67,82 0,001 0,071 20 
55 764 76444-1299 Klamp. oplechovanie parapetov a eloxovaný hliník kry1ky farba 71,390 m 12,50 892,38 892,38 0,00168 0,11994 20 

biela 

56 764 76445-1293 Klamp. spätná montáž rúry odpadové 51 ,000 m 7,88 401 ,88 401,88 0,00223 0,11373 20 

57 764 76445-4802 Klamp. demont. rúr odpadových 51,000 m 0,71 36,21 36,21 0,002 0,102 20 

58 764 99876-4202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 15,108 % 1,70 25,68 25,68 20 

764 - Konštrukcie klampiarske spolu : 1 536,53 1 536,53 1 536,53 0,24327 0,191 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 

59 767 76761-4209 Montáž okien a dveri PVC 16,940 m 8,00 135,52 135,52 0,00005 0,00085 20 

60 MAT 611 436300 Okno plastové 870x400 OS 5,000 kus 60,00 300,00 300,00 0,01600 0,08000 20 

61 MAT 611 43671 O Dvere vchodové plast. 137x202 1,000 kus 721,15 721,15 72 1,15 0,05000 0,05000 20 

62 767 76766-221 O Montáž a dodávka mreží 3,300 m2 33,05 109,07 109,07 0,00009 0,00030 20 

63 767 76766-2299 Demontáž mreži 3,300 m2 5,70 18,81 18,81 0,00009 0,00030 20 
64 767 76799-5104 Spätná montáž prestrešenia vstupu vrátane nového oplechovania 2,000 súbor 315,00 630,00 630,00 0,00005 0,00010 20 

z poplastovaného plechu 

65 767 76799-6802 Demontáž prestrešenia vstupu 2,000 súbor 185,00 370,00 370,00 0.00005 0,00010 0,001 0,002 20 

66 767 99876-7201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 22,845 % 0,80 18,28 18,28 20 
6m 

767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 2 302,83 1 281,68 1 021,15 2 302,83 0,13164 0,002 

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 3 839,36 2 818,21 1 021 ,15 3 839,36 0,37491 0,193 
78 • DOKONČOVACIE PRÁCE 

781 - Obklady z obkladač iek a dosiek 

67 771 78164-3240 Montáž obkladov parapetov do lepidla 3,480 m 4,99 17,37 17,37 0,00133 0,00463 20 

68 MAT 597 828000 Obklad keramický 1,150 m2 12,81 14,73 14,73 0,01000 0,01150 20 
69 771 99878-1201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 0,321 % 2,00 0,64 0,64 20 

781 • Obklady z obkladačíek a dosiek spolu : 32,74 18,01 14,73 32,74 0,01613 

783 · Nátery 

70 783 78320-1811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním 59,400 m2 0,98 58,21 58,21 20 

71 783 78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 59,400 m2 4,19 248,89 248.89 0,00016 0,00950 20 

783 • Nátery spolu : 307,10 307,10 307,10 0,00950 

784 ·Maľby 
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AU - STAV, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovan · Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

či s Io cennika výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu dnotko Spolu % 

72 784 78445-2273 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m 18,080 m2 1,60 28,93 28,93 0,00018 0,00325 20 

784 - Maľby spolu : 28,93 28,93 28,93 0,00325 

78 • DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 368,77 354,04 14,73 368,77 0,02889 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 7 950,10 5 559,24 2 390,86 7950,10 1,12218 0,193 

PRÁCE A DODÁVKY M 

M21 • 155 Elektromontáže 

73 900 21009-10098 Elektromontáže (úprava elektroinštalácie, slaboprúdu pri 1,000 súbor 700,00 700,00 700,00 20 
zateplení) 

74 900 21009-10099 Demontáž a spätná montáž bleskozvodu+ revízia 1,000 súbor 900,00 900,00 900,00 20 

M21 -155 Elektromontáže spolu : 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

Rozpočet celkom : 45 123,44 42 000,30 3 123,14 45 123,44 52,73907 27,727 
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Harmonogram stavby "oskarru_css_lipa_tn" 

Mesiac 

Týldeň 

Deň 

Kód oložk Popis MJ Začiatok Koniec 

IMPORT oskarru_css_ llpa_tn 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

Prehlad 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

13221-1101 H benie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne m3 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

17510-1201 Obsyp objektu m3 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

34894-1199 Uprava jestvujúceho oplotenia súbor 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

56485-1111 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

59681-1111 Kladenie betónovej d lažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

61240-9991 Začistenie omietky okolo okien m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62099-1121 Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62246-1111 Príprava omietky vonkajšej pod zateplovaci systém m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62247-1939 Príp!. za viacfarebné zhotovenie fasády m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62512-6615 Vonk. omietka stien S ilikónová 1,5 mm m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62512-9515 Vonk. omietka stien Silikónová 2,0 mm m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62525-2420 Zateplovaci systém POL YSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 160 m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 
mm (zapustené kotvy s krytkou EPS) 

62525-6110 Zateplovací systém STYRODUR hr. 30 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

62525-61 14 Zateplovací systém STYRODUR hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 
(zapustené kotvy s krytkou EPS) 

62599-1201 Zatepl . vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 30 mm bez povrchovej 
úpravy 

62599-1202 Zatepl . vonk. podhľadov omietka such. zmesi a polystyrén hr. 50 mm bez 
povrchovej úpravy (zapustené kotvy s krytkou EPS 

62599-1209 Zatepl. vonk. stien om. such. zmesí a polystyrén hr.160 mm bez povr. úpravy 
(zapustené kotvy s krytkou EPS) 

62999-1180 Tesniaca páska na okenné plechy, parapetné a soklové plechy 

62999-4002 Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovaniu stien 

62999-4005 Rohová lišta Al 25/25 mm perforovaná k zateplovaniu stien 

62999-4007 Začisťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien 

91699-11 12 Monolit. žľaby, pl. 0,10-0,15 m2 

94194-1041 Montáž lešenia rahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 

94194-1291 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 

94194-1841 Demontáž lešenia rahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 

95392-2112 Osadenie vetracích mriežok 150/150 

95392-2192 Osadenie vetracich mriežok 200/200 

95392-2193 Osadenie vetracích mriežok 400/400 

96504-3449 Búranie okapového chodnika 

96703-1 132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC 

96703-1732 Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 5 cm 

96806-2354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 

96806-2356 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2 

97103-3251 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm 

97608-1119 Demontáž vnútorných parapetov 

97803-6121 Otl čeni e vonk. omietok brizolitových do 10 %1 

97908-1 111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km 

97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúra ných hmôt do 1 O m 

97908-212 1 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 

97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný 
odpad 

99928-1111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 

71111-2122 Zhotovenie hydroízolácie PCl Seccoral 1K 

71113-2210 Izolácia proti vlhkosti zvislé nopová fólia 

99871-1201 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 201 6 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m3 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

% 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

71313-1141 Montáž tep. izol. stien a základov a parapetov lepením celop. dosiek+ sieťkovanie m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 

72124-2116 Osadenie lapačov strešných nečistôt 

76435-9291 Klamp. spätná montáž jestvujúci kotlík 

76435-9820 Klamp. demont. kotlík 

76441-0850 Klamp. demont. parapetov rš 330 

76444-1299 KJamp. oplechovanie parapetov a eloxovaný hliník krytky farba biela 

76445-1293 Klamp. spätná montáž rúry odpadové 

76445-4802 Klamp. demont. rú r odpadových 

99876-4202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 

76761-4209 Montáž okien a dverí PVC 

76766-2210 Montáž a dodávka mreží 

76766-2299 Demontáž mreží 

76799-5104 Spätná montáž prestrešenia vstupu vrátane nového oplechovania z 
poplastovaného plechu 

76799-6802 Demontáž prestrešenia vstupu 

99876-7201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 

78164-3240 Montáž obkladov parapetov do lepidla 

99878-1201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 

78320-1811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním 

78322-2100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné 

78445-2273 Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest do 8m 

21009-10098 Elektromontáže (úprava elektroinštalácie, slaboprúdu pri zatepleni) 

21009-10099 Demontáž a spätná montáž bleskozvodu+ revízia 

% 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 201 6 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

kus 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

% 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 201 6 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

súbor 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

súbor 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

% 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

% 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

m2 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

súbor 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

súbor 23. 05. 2016 12. 08. 2016 

Máj 2016 

D žka trvania Nh Množstvo časová náročnosť 
60,00 0,000 0,000 600,00 

60,00 0,000 0,000 

60,00 0,000 15,980 

60,00 0,000 15,980 

60,00 0,000 1,000 

60,00 0,000 50,210 

60,00 0,000 50,210 

60,00 0,000 18,080 

60,00 0,000 93,960 

60,00 0,000 698,920 

60,00 0,000 698,920 

60,00 0,000 117,880 

60,00 0,000 647,410 

60,00 0,000 7,010 

60,00 0,000 9,990 

60,00 0,000 171,040 

60,00 0,000 44,090 

60,00 0,000 52,260 

60,00 0,000 521,370 

60,00 0,000 255,710 

60,00 0,000 191,900 

60,00 0,000 318,080 

60,00 0,000 271,880 

60,00 0,000 11,800 

60,00 0,000 831,440 

60,00 0,000 831,440 600,00 

60,00 0,000 831,440 600,00 

60,00 0,000 2,000 600,00 

60,00 0,000 1,000 600,00 

60,00 0,000 2,000 600,00 

60,00 0,000 9,2 10 600,00 

60,00 0,000 4,230 600,00 

60,00 0,000 17,850 600,00 

60,00 0,000 1,220 600,00 

60,00 0,000 2,770 600,00 

60,00 0,000 2,000 600,00 

60,00 0,000 4,350 600,00 

60,00 0,000 698,920 600,00 

60,00 0,000 25,020 600,00 

60,00 0,000 250,21 0 600,00 

60,00 0,000 25,020 600,00 

60,00 0,000 50,040 600,00 

60,00 0,000 4,500 600,00 

60,00 0,000 48,060 600,00 

60,00 0,000 52,420 600,00 

60,00 0,000 52,420 

60,00 0,000 14,793 

60,00 0,000 52,420 

60,00 0,000 18,451 

60,00 0,000 6,000 

60,00 0,000 6,000 

60,00 0,000 6,000 

60,00 0,000 71,390 

60,00 0,000 71,390 

60,00 0,000 51,000 

60,00 0,000 51,000 

60,00 0,000 15,108 

60,00 0,000 16,940 

60,00 0,000 3,300 

60,00 0,000 3,300 

60,00 0,000 2,000 

60,00 0,000 2,000 

60,00 0,000 22,845 

60,00 0,000 3,480 

60,00 0,000 0,321 

60,00 0,000 59,400 

60,00 0,000 59,400 

60,00 0,000 18,080 

60,00 0,000 1,000 

60,00 0,000 1,000 
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