
zmluva o dielo

na stavebné práce uzavretá podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.51311991 Zb,
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Objednávatel':
V zastúpení:
Sídlo:
IČo:
číslo účtu - IBAN:
(ďalej len,, obj ednávateť " )

a

obec Bohdanovce
Marta Gamrátová - starostka
Bohdanovce l42,044 16 Bohdanovce
00323985
SK21 5600 0000 0004 1533 1012

Zhotovitelo: VANAPET s. r. o.
Sídlo : Rampová 1/A, Košice
V zastúpení: Peter Sekerák
Bankové spojenie: ČSOg
číslo účtu - IBAN: SK3l 7500 0000 0040 2449 4859
IČo: 5074978I
DIČ : 212}494794
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41011lY
(d'alej len,, zhotoviteť " )

ČHnok 1.

všeobecné ustanovenia

|,1Zhotovitel' sa zavázuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatel'a dielo podl'a čl. 2
tejto zmluvy.

1.2 Objednávatel sa zavázuje dokončené dielo prevziať aza die\o zaplatíť zhotovitefovi
dojednanú cenu podfa ělánku č. 4 tejto zmluvy.

čtenok 2.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: ,,Výmena vykurovacích telies" v kultúrnom dome Bohdanovce
Miesto stavby: Obec Bohdanovce

2.2 Zhotovitef sa zavázuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre
objednávatefa stavebné práce v zmysle technickej správy, projektovej dokumentácie a v
rozsahu podfa priloženého rozpočtu. Objednávatel sazavázuje vykonané práce prevziať
a zaplatiť zhotovitefovi dohodnutú cenu.

2.3 Zhotovitel predmet zmluvy ako celok neodovzdá narealizáciu tretej osobe.



2.4 Zhotovitel' prehlasuje, že:

- sa oboznámil s požadovanými plácami, technickou správou a projektovou
dokumentáciou,

- cena diela bola vypracovan á na základe predloženélro výkazu výmer,
- nie je potreba prác naviac počas realizácie stavby, ktoré neboli zohťadnené v

technickej správe a sút'ažných podkladoch.

2,4.L Zhotovitel' súčasne prehlasuje, že:

- zjeho viny nedójde k úprave takto ocenerrého výkazu výnrer.

2.5 Zhotovitef bude uskutočtiovat' práce sútvisiace s predmetom zmluvy v súlade
s technologickými postuprni a pri dodržarrí platriých legislatívnych úprav o ochrane
životného prostredia, bezpečrrosti práce a pod.

2.6 Akékolvek zmeny pri vykoriávarrí diela podliehajťr vzájomnému odsťrhlaseniu účastníkov
zmluvy formou clodatku k ZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o
pridelerrí fi nančrrých prostriedkov.

2,7 SÚČast'ou rozsahu plnenia je aktívne spolrrpósobenie a koordinácia poveleného zástupctt
obj edrrávatel'a so zlrotoviteforrr.

2.8 Zhotoviteť sa zavázvje realizovat' celé clielo na vlastnú zodpovednost', na svoje náklady,
na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

článok 3.
Miesto a čas zhotovenia diela

3.1Zlrotovitel' sa zavázuje vykonat' pre objedrrávatel'a dielo v požadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdat' dielo objedrrávatel'ovi v dohodnutorn čase a mieste.

3.2 Miestom vykonania diela: Kultúrrry dom Bolrdanovce

3.3 Termírry realizácie diela:

a) Odovzdanie staveniska: do 2 drrí od ťrčirrnosti tejto zmltrvy o dielo.
b) Zaěíatok realizácie diela: do 3 dní od odovzclania staveniska (presný začiatok

realizácie diela brrde zapisaný v stavebnonr clenníku)
c) Dokončenierealizácie: do 3 týždliov od prevzatiastaveniska

3,4 Objednávatel' v prípade potreby poskytrre na dobu realizácie diela zhotovitel'ovi
uzamYkatel'ný priestor na uskladnenie stavebnélro rnateriálu - nfuadia.

Článolr 4.
Cena diela, platobné podmienky

4.7 Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
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zifl<ona NR SR ě. 1811996Z. z. o cenách vznení neskorších predpisov a vyhlášky
MFSRé.8711996Z.z., ktotou sa vykonáva zákon NRSR ě. 1811996 Z.z. o cenách
v z,neni neskorších predpisov v plaúrom znení.

4.2Zhotoviteť sa zaváztlje,že cenaje konečná stavebné dielo zrealiruJev požadovanej kvalite

avponúknutej cene.

4.3 Zmhlvná cena je stanovená nazáklade oceneného výkazu vYmer, ktorý je neoddeliteťnou

častbu tejto zmluvy a tvorí Prílohu č. 1.

4.4 K zmene ceny móže dójsť:

a) v prípade rozšírenia aLebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávatel'a

b) pri zínene technického riešenia požadovaného objednávateťom

c) pri zmene zákonnej sadzby DPH

4.5 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.6 Postup úpravy ceny pri ztňení, resp. rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:

- každá znnena vyvolaná objednávateťom oproti ocenenému výkazu qýmer bude

zapísanáv stavebnom denníku a podpísaná zástupcarcti objednávateía, zhotoviteía,

- v prípade súhlasu fýchto účastrríkov so zínenou vypracuje áotovitel' dodatok

k zmluve,

- áotoviteť predloží dodatok k zmluve objednávateťovi na odsúhlasenie, dodatok

k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny

diela.

4.7 ZmIuvná cena je:
Celková cenabezDPH: 8.870,36 €
DPH20 %: 1,.174,07 €
Celková cena s DPH: 10.644143€

4.8 Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpeěovacie, prípravné práce (napr.

vybudovanie a vypratanie staveniska).

4.9 Zhotoviteť sa neodvolatel'ne zavánýe, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie

v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.10 V cene diela sú zohl'adnené všetky sťažené podmienky realízácie diela.

4.11 Jednotkové cen} jednotliqých položiek sú pevné a nerevidov ateíné,tak ako sú uvedené
v ponuke uchádzaéa.

4.12 Zhotoviteť sa nemóže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoťvek
inú pdčinu za účelom zqýšenia ceny.



4.13 Práce, ktoré áotoviteť vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo
b ez prikazu obj ednávate l'a, nebudú obj ednávateťom uhradené.

4.14 Objednávatel' nePoskytne zhotovitel'ovi žiaden preddavok. Zhotovitel,bude fakturovať
Predmet zákazky po jeho ukončení po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky.

4.75 Zhotovite|' po ukončení diela vystaví faktúru. Faktúra bude vystavená v štyroch
rovnoPisoch. Okrem vŠeobecných náležitostí podťa zákona č,22212004Z.z.oDpH

v zneni neskorŠÍch predpisov, musí faktúra obsahovat' jednotlivé množstvá ztealizovaných
Prác adodávok a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané,
odsúhlasené, PodPísané a opečiatkované áotóvitel'om a oprávneným 

-zástupcom

objednávatel'a.

4.16 Lehota sPlatnosti vŠetkých vystavených faktúr zhotoviteťom je 60 dní od jej doručenia
objednávateťovi.

4.17 V PríPade, Že faktúra bude obsahovat' nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávatel,
oPrávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátit' zhotoviteťovi. Lehota splatnosti v tomto
PríPade zaČne PlYnúť od doruČenianovej, správne vystavenej faktúry objednávateťovi.

4.18 Zhotovitel' je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce,

čtánok 5.

Záruka a zodpovedno§to za vady diela

5,1 Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záváznými STN a odbomými notmami,
právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktory sa dielo obvykle uživa,

5,2 Záruka za vYkonané práceje v dÍžke 24 mesiacov a zaěínaplynút, odo dňa zápisniěne
odovzdania a prevzatia diela.

Objednávatel'má Právo na bezplatné odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnej vady.

PríPadnú reklamáciu vady diela je objednávatel'povinný uplatnit'bezodkladne po zistení
vadY PÍsomnou ťormou na adresu zhotovitel'a. Platí aj mailová komunikácia.

5,5 Reklamované vadY, ktoré oznaěí objednávateí za havarijné je áotoviteť povinný
odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmá tie vady, nazákladektoých nemóže
objednávateť dielo užívat' ahrozímu majetková ujma.

5,6 V PríPade,Že zhotoviteť neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej

dohodnutej lehote, je objednávateť oprávnený nechat' tieto vady odstránit' tret,ou osobou

anákladY vYÚČtovať zhotoviteťovi. Zhotoviteť sa zavázujetieto náklady uhradit, v plnej

výŠke do 21 kalendárnych dní odo dňa obdfžania ťaktúry, ktorou mu boli tieto náklady

vyúčtované. 
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5.1 Zhotoviteť zodpovedá zato, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podťa predloženej
proj ektovej dokumentác i e, prípadn e zmien odsúhl asených inve storom.

článot< 6.
Povinnosti zmluvných strán

6.1Po dokončení diela sú obidve zmluvné strany povinné vykonať tzv. prevzatie diela
a zdokumentovať ho vypísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

6.2Prevzatie diela sa uskutočňuje na mieste vykonania diela a zúčastňuje sa ho objednávatel,
alebo osoba na tento úkon ním poverená a zhotovitel', alebo ním poverená osoba, hneď po
ukončení prác, ak sa nedohodne inak. Objednávateť má povinnosť prevziať práce, aj keď
dielo má nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Uvedený nedostatok sa
zaznamená v preberacom protokole, kde zhotoviteť uvedie termín odstránenia nedostatku.

6.3 Ak sú nedostatky, ktoré bránia užívaniu diela objednávatef nie je povinný prevziat'práce
od zhotoviteťa a uvedie dóvod v odovzdávacom a preberacom protokole.

6.4 V prípade nedostatkov zo strany zhotovitel'a, je tento povinný tieto nedostatky odstránit' na
vlastné náklady. Uznané nedostatky zaznamenané v preberacom a odovzdávacom
protokole sa zhotoviteť zaviaže odstrániť v lehote najneskór do 15 dní.

článok 7.
Povinnosti obj ednávatel'a

7.1 Objednávatel je povinný vykonané dielo prevziať (pokiaf nedostatky nebránia riadnemu
užívaniu diela) a za dielo zaplatit' zhotovitefovi dojednanú cenu.

čUnok 8.

Majetkové sankcie

8.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvrré pokuty:
8.1.1 V prípade, že zhotovitef z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela,

je povinný zaplatit' objednávatefovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 Yo z ceny diela za
každý zaěatý deň omeškania.

8.1.2 Ak zhotovitel' neodstráni vady a rredorobky alebo záruěné vady v dohodnutom ternrírre,
zaplatí objednávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € zakaždý deň omeškania.

8.1.3 V prípade nedodržania termínu splatrrosti faktúr móže zhotoviteť vyúčtovať
objednávatefovi úrok zomeškania vo výške 0,03 Yo zdlžnej sumy za každý deň
omeškania.



Článok 9.

Podmienky uskutočnenia prác

9,1 Objednávatel'sazavázuje odovzdať zlrotovitel'ovi celé stavenisko nezat'ažené právanri

tretíclr osób najneskór 3 preď zahájením stavebných prác.

9.2 Objednávatel odovzdá zhotoviteťovi stavenisko písomne - bude spísaný protokol
o prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat':

- body napojenia na el. enelgiu, vodtl, kanalízáciu pre účely zariadenia staveniska

a realizácie diela.

9.3 Zhotovitel' je povinný udržiavat' na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udtžiayat'
nepretrŽite v čistote všetky príjazdové komunikácie, rrdržiavat' oplotenie v bezchybnom
stave, dósledne dbat'na hygienu sociálnyclr zariadeni staveniska, dodržiavat' bezpečnosť a
ochranu zdtavia osób pri práci, dodržtavat' a zabezpečovať požiatnu bezpečnosť a
prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškoderriu a odcuclzeniu.

9.4 Zhotovitel označí stavbu predpísaným spósobonr.

9.5 Zhotovitef sa zavázuje po ukorrčeni aptevzati všetkýclr prác dat'stavenisko do póvodrrého
stavu.

9.6 Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysút'ažerrých podnrienok, ktor,é sú
nemeruté, sú predrrretonr rokovarria pri podpise zmluvy rneclzi úspešnýrn uchádzačom a
verejným objedrrávatel'om v rozsalru ustanovení platného Obclrodnélro zákonníka a
právrrych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného objednávateťa a

zákonač.34312015 Z, z. o verejnom obstarávani ao zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni rreskorších predpisov.

článok 10.
Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie §porov

10,1 Objednávatel móže odstúpit' od zmluvy v týchto prípadoch:

a) z dóvodu porušenia podmienok a podklaclov tejto sťtt'aže zhotovitel'om,

b) z dóvodu nedodr,žania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti,

c) z dÓvodu neplnerria závázkov alebo odmietnutia sa prispósobit' požíadavkám objednávatel'a
dojedrranýclr v tejto zmluve.

Zhotovitel'ovi v týclrto prípadoclr nevzniká nárok rra náhrady škody. Objednávatel' je však
povinný zaplatít'zhotovitefovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

i0.2 VŠetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo vsťtvislosti sňou
v d'alšom priebelru realizácie plác sa br"rdú riešit' v prvotn rade rokovaním medzi zmluvnými
stranami, ďalej odbornou expertízou sťrdnych znallov, s ktorými budú súhlasit'obidve
ztnluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štattrtárnych zástupcov, obrátia
sa strany s doriešerrírn sporu na príslušný sťrd.



10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musi byť uvedený
dóvod, pre ktor;f strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podťa
zmluvných cien faktúrou a objednávatef uhradí náklady, ktoré preukázatelne zhotovitefovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok 11.

Právne vzťahy a ddsledky neplnenia zmluvy

11.1 Objednávateť je oprávnený kontrolovat' spósob vykonávania diela počas celei
realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávat' zápisy do stavebného denníka, ktoý
založi a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotovitefa. Stavebný denník
bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateťovi. Zhotovitel' je povinný
priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávatefa podávať
informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté
do,kum,prítýi$ť'ebkáz,rtjúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku

,, nerňóžU '' menit' lustárnóvenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať
i'(r'] 'i:'il' 'oilnJryateťné (bOtíetiterne; tOpie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.

'|,' .,i'll,' :iji ,,l .,'l"l ;',

lI.2 Zmený a zrušenie závázkov vyplývajúcich ztejto zmluvy je možné uplatniť len po
vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktory sa stáva
nedelitefnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

11.3 Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčast'ou zmluvy len ak
to bude v nich uvedené.

1L4 K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavázujúvyjadriť písomne do 5 dní
od odoslania.

11.5 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

článok 12.
Spoločné a záverečné ustanovenia

72.I Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny v článkoch tejto zmluvy o dielo je možné meniť len
po dohode oboch zmluvných strán v písomnej forme.

I2.2 Zhotovitel'sa zavázuje, že poskytnuté osobné údaje objednávatel'a budú použité v zmysle
zákona ě. 12212013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

l2.3 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, žebola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podfa ich pravej a slobodnej vóle, určite, vážne a

zrozumitelne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú
svoje podpisy.



I2.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorýclr sťr dve určené pre objednávate7'a
a clve pre zhotovitel'a. Naclobírcla platnost' dňom jej podpísania zmluvnýnri strarrami a účirrná
bude po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dójde k schválerriu plocesu
verejného obstarávania a podpísaniu zmluvy zo strany poskytovatel'a nenávratného finarrčrrého
príspevku a bude zverejnetrá na webovom sídle objednávatel'a.

V Bolrdarrovciaclr, dňa !9,05. 20LO V l(ošiciach, dria

VANAPET s.r"o.
.^_ _!"rnpova l/A.04001 Koštce
lCo: 50 749781 lč DpH svziióigala

Tel č: ;421 917 2g§629
e-mail : v afaoe7O l aýsmail, com

*u' Á-č__",-,---,fJ
pečiatk'a/a poclpis zhotovi tel'a
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FtrnCHA c: 7
xnvcí ttsr nozpočru

Názov stavby

Názov oblektu

Názov čl3il

obJ6dnávatoť

Pro|oktant

zhotovligť

spracoval

dome Bohdanovce

dom Bohdanovc6

olč

BohdanoVcé

sekerák

Dňa

3-5-2o2o

tčo

Náklady i í MJ

Rozpočtové náklady v EUR

3DPH(r.25-26)

50 749781 lČ bPH Šrzlzoagn

e-mai!:

Meřnó a úč€lové jednotky



ZADAN|H § VÝKAZ§M VÝMHR
stavba: Rokonštrukcia kultúrneho domu - výmena vykurovacích telies
Objekt:

Objednávatel': Obec Bohdanovce
ZhotoVitel':

Miesto. Bohdanovce
Spracoval: PeterSekerák

Dátum: 13.05.2020

č. Kód položky Popis MJ Množslvo celkom
Jednotková cena

zadania
celková cena

zadania

HsV Práce a dodávky HSV

6 , osadenie

1 612460253
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková
(emná), hr. 5 mm m2 60,00c 2,25 135,00

99 presun hmót Hsv

2 s9928,1,111
Presun hmót pre opravy a r]držbu objektov vrarane
ýonkajších plášťov výšky do 25 m 0,473 ,l00,00

47,30

Práce a dodávky PSV

733 ústredné kúrenie rozvodné

ústredné kúrenie - armatú734

7331 1 0806
Demontáž potrubia z oceíových rrlrok závitovYch nádlEdo
DN 32, -0,00320t m 80,000 2,50 200,0c

73311,1113
Pohubie z rtlrok závitových ocelbvých bezSvovYcn UeZnYcn
strednotlakových DN 15 í1 98,00c 4,26 417.48

73311,1114
Potrubie z rúrok záVitových ocelbvých bezšvovrých bežných
strednotlakových DN 20 ,l,|

5,000 6,09 30,48

6 733,113113
Potrubie z rrirok závitových Príplatok k cene za zhoto,rrenie
crípojky z ocel'. rúrok záVitových DN 15 ks 46,000 8,00 368,0c733190107 Ilaková sktjška potrubia z ocel'ov.ých rrirok závito,nýcn m ,l03,00c

0,9c 92,7Q

733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybrlraných hmót roz\rodoV
potrubia vodorovne do 1 00 m z obj. výš. do 6 m 0,256 400,00 ,l02,40

99873320í
Presun hmót pre rozvody potrubia v oblektochvYšky d-Ó-6-
m o/o

3,000 50,00 150,0c

10 734200822
Demontáž armatúryzáVitovej s dvomĚavitmi náffiT
1, _0,00110t (s 28,000 6,30 176,40

11 734223120
|vlontáž ventilu závitového termostatického rohového
ednoregulačného G 'l12 (s 23,000 3,20 73,60tz|013G7390 |termostatickýventil@ k§ 23,000 19,20 441 ,60

E 50 54-te rm o stat. n t avic@
,.č.01 

3G5054,RLV-KS toh. šraub. ;pipoj. na st!siavu
' ; n a teleso 3/4"-obj. č. 003 L022g, DÁ^/Foss

Montážzvernéhoffi
RadiatorovéSrOP@

s uzatváranlm a Wpúšťanlm DA^/Foss

,l7 73489080.1
ýn útrostaven is kové prem iestne n ie vy-ÚE nYcrl trň6i
rrmatúr do 6m

0,03,t 400,0c 12,4a,l81998734201 
lPresun hmót pre armátiry u onjEliocn wSrv Oo o m' % 3,00c 50,00 ,l50,00

Ústredné kúrenie - vykurovacle tetesá VANAPET slr.o.
,." 

'T,#8:flAť# $!fi §,%.,,.
e_maal: van\Fl2o1|o@9ňbl com
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,la 734223208 vlontáž termostatickej hlavice kvapalinovej iednoduclrei ]úb. 23.00c 1,6c 36,8(

14 )13G5096 ks x,O0a 19.20 441 ,6a

ít 734223257 (s 23,00( í.6c ,lA er

16 003L0143 (s 23,000 13.8c 317,40



zADA§I§ s yíxnznnn vÝnRgn
Stavba: Rokonštrukcia Kultrirneho domu - Výmena vykurovacích telies
Objekt:

Objednávatel': Obec Bohdanovce

ZhotoVitel':

Miesto. Bohdanovce
Spracoval: Petersekerák

Dátum: 13,05.2020

č, I xoo polozry Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena

zadania
celková cena

zadania

1 735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
výšky 600 mm/ dEky 1000-1200 mm (s 2,000 12,0a 24,00

20 22461 0201 3
ocerové panelové ndiátory KjRAD 22K 600x1000, s
bočným pipojentm, s 2 panelmi a 2 konvektormi (s 2,000 105,95 211 ,90

21 735154143
|Vlontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového
rrýšky 600 mm/ dEky 1400-1800 mm ks 19,000 12,00 228,0c

22 2246142013
ocelóvé panelové rudiátory K)RAD 22K 600x1400, s
bočným pňpojenim, s 2 panelmi a 2 konvektomi ks 19,000 139,80 2 656,22

zé 735158,1 í 0
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou
U. S. Steel Košicejednoradového ks 2,00c 11,0c 22,0a

24 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková sktjška telesa vodou
U. S. Steel Košice dvojradového ks 2,|,00c 1,|,00 231,00
2+1g 21,000

25 735162130 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky ,l220 mm (s 2,000 ,l2,00 24,00

26
KLM-122045-00-
45 KoRALyX LINEAR MAX 1220/0450 (§ 2,000 57,31 114,62

27 735211812
Demontáž registra z ocel'orných rúrok rebrového 76131156
lo 3m s počtom prameňov 2, -0,05,108t ks 2,000 35,0c 70,0c

2E 7352118,13
)emontáž registra z ocefových rr]rok rebrového 76lgt156
lo 3m s poětom prameňov 3, -0,07689t ks 9,00c 35,0c 315,00

29 735221813
Demontáž registra z njrok hladkých DN 50 do 3m § počtom
prameňov registra 3, -0,02717t (s 2,000 35,00 70,00

30 73529,1800
Demontáž konzol alebo džiakov vykurovacieho telesa,
registra, konvektora do odpadu (s 72,00o 3,50 252,0c

3,1 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmót
ýykurovacích telies do 6m t 2,542 174,00 442,3c

ól 998735201
Presun hmót pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6
n To 3,00c 50,00 150,0c

783

33 783424140
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm
dvojnás. so základným náterom - 1 05!m Ť 103,00c 2,5a 257,50

34 783424740
Nátery kov.potr.a armatrlr syntetické potrubie do DN 50 mm
základné - 35um "r,l 103,000 1,30 í 33,90

z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne
jednonásobné základné na podklad jemnozmný

z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad

Hodinové zúčtovacie sadzbyHzs
37 HZs0001 1 3 tlaková skúška hod 24,000 2,00 48,0c
3€ HZs0001 ,l4 Vykurovacia a skúška hod 48,000 2,00 96,0c
39|Hzs00021 1 ýypustenie a spátné napustenie systému UK hod 8,00c 6,00 48,0c

8.870,36

VANAPET s.r.o.
Rampova l/A, 040 01

lÓo: 50 749781/lČ DPF S 120494
Tel č
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e-mail:
19 629
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