
Oravský hľad -obnova fasád Zmluva o dielo

Zmiuva o dieio  č..ý.f...

uzatvoľená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991
Zb. -Obchodného zákonníka v znení neskoršicli zmlen a doplnkov (ďalej len „zmlwa`|

„Oravský hrad -obnova fasád"

Preambuia
Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávanla v súlade s § 112 zákona č, 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaľávaní a o zmeT`e a doplneni niektorýcli zákontN v ment nestoTŠ{ch pTedplscw tďalej ten „ZVO")

objednávateí:
Názov:

Sĺdlo:

Korešpondenčná adresa:
Štatutáľny orgán:
lčo:
D'Č:

Bankové spojenie:
Číslo Účtu:
Osoby opľávnené konat' v:
-  zmluvných veciach:
-  realizačných veciach:

Tel:
Fax:

E-mail:

( d'alej len   „objednávateľ')

Zhotoviteĺ
Sídlo:

lčo:
DIČ:

lč  DPH:

ZastúpenÝ:
Bankové spojenie:
ČÍs]o  účtu:

Osoby oprávnené jednať v:
-zm luvných veciach :
-realizačných veciach :

Telefón:
Email:

Zapĺsaný v registri:

(ďalej len „zhotoviteľ")

čl. 1. Zmluvné stľany

OraMské múzeum Pavla Országha llviezdoslava
027 41 0ravský Podzámok č.9
0Z7 41 0ravsl(Ý Podzámok č.9
PaedDr. Mária Jagnešáková -ľiaditeľka
36145106
2021437913
Štátna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 0048 1213

PaedDr. Máľia Jagnešáková
lng. Peter Grebáč
043A816117
043A816133
peter.grebac@oravskemuzeum.sk

BAUMAN stavby, s.ľ.o.
Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
52 203 204
2120950986
SK2120950986
Ľubomíľ Boško,  konateľ
československá obchodná banka, a.s.
SK617500 0000 0040 26717462

Ľubomĺr Boško

Miroslav Ladomirják
0918 366 379
info@baumanstavby.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P

čl. 2.  Pľedmet zmluvy

2,1.        Predmetom tejto zmlwy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: Oravský hľad -obnwa fasád:
a)    podľa oceneného súpisu pľác a dodávok  (ľozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou

súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1
b)    podľa  projektovej dokumentácie , návrhu  na  reštaurovanie  pamiatky a v zmysle rozhodnutí a s#novísk

Krajského pamiatkového úradu v Žiline
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2.2.

2.3.

c)     podmienok  vo  výzve  na  predkladanie  ponúk  z  procesu  verejného  obstarávania  a  informácií  získaných
obhliadkou  miesta realizácie diela.

d)     ostatných   neodkladných  požiadaviek,   resp.  zmien  objednávateľa,  zapísaných  v     stavebnom  denníku,

pričom zhotoviteľje povinný ich rešpektovat'
Pri  realizácii  Diela  postupuje  zhotoviter samostatne  v  súlade  s  pri'slušnými  predpismi  a    nariadeniami  aje
viazaný  prípadnými  pokynmi  objednávateľa.  Zhotoviteľ  bude  uskutočňovat'  práce  súvisiace  s predmetom
obstarávania v súlade  s technologickými    postupmi  a  pri  dodržaní  platných  legislatívnych  úprav  o  ochrane
životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat' Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ
vyhlasuje,  že  je osobou odbome   spôsobilou   na vykonanie  Diela v zmysle   príslušnÝch   právnych   predpisov
Slovenskej  republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne pľedpisy vzťahujúce
sa  na vykonanie  Diela, a to najmä zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon)
v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje,  že  mu  je  známe a jasné technické riešenie Diela
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.4.         Súčast'ou  rozsahu  plnenia  je  aktívne  spolupôsobenie  a  koordinácia  povereného  zástupcu  objednávateľa  so
zhotoviteľom.

2.5.         Zhotoviteľprehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávatelia porušovat'Zákon o nelegálnej práci a

2.6.

2.7.

3.1

3.2

nelegálnom   zamestnávaní  č.   82/2005  Z.  z.  v  zneni'  neskorších   predpisov.   Prípadné  sankcie  za   nelegálne
zamestnávanie  uložené  príslušnými  kontrolnými orgánmi  objednávateľovi,  týkajúce sa  realizácie zmluvného
diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.
Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebnÝch  prác a to odo dňa  prevzatia
staveniska,  počas  celej  výstavby  až  do  ukončenia  diela.  Zhotoviteľ odovzdá  Objednávaterovi  pri  odovzdaní
a prevzatí diela  CD nosič s fotodokumentáciou.
Zhotoviteľ prehlasuje,  že  má  uzatvorenú  poistnú  zmluvu  o  poistení  zodpovednosti  za  škody  spôsobenú  pri
výkone povolania v min. výške Zmluvnej ceny diela ( Príloha č.3 tejto Zmluvy)

Čl. 3.   Miesto a teľmíny realizácie Diela

Miesto vykonania Diela je: Oľavský hľad, Oľavský Podzámok
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. 2) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
začiatok ľealizácie diela: do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom
ukončenie i.ealizácie diela:  najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom .
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termĺnom ukončenia realizácie Diela,   uvedeným
v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s ľealizáciou Diela plniť následkom okolností,
ktoré vznikli  na  stľane objednávateľa. V tomto  pľípade  má  zhotoviteľ právo na  predlženie  lehoty vÝstavby a
úhradu pľeukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

3.3.         Zhotoviteľje povinný ihneď oboznámit' objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti,  ktorá sťažuje zhotovenie
Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia pľác.

3.4.         Objednávateľ  je  oprávnený  pozastavit'  realizáciu   predmetu   plnenia   zmluvy,   ak  realizácij   bránj   okolnost'
vylučujúca  zodpovednost',  a to  po dobu trvania  týchto  okolností.  Doba  plnenia  zmluvy sa  tým  automaticky
predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednost'.

čl. 4. Cena za Dielo

4.1.         Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvyje stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.
z.  o cenách-v znení  neskorších  predpisov  a  je  doložená   podrobným   položkovým  rozpočtom,  ktorÝ  tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1..
Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH          244 300,47                          EUR
DPH 20%                                48 860,09                         EUR
Cena  spolu s DPH             293160,56                          EUR

4.2.         Práce,  ktoré  zhotoviteľ nevykoná  alebo  vykoná  bez  písomného  pľíkazu  objednávateľa  alebo  odchylne  od

projektovej dokumentácie a dojedhanÝch zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a)      ich  vykonaním  sa  bezpľostľedne zabráni  vzniku škôd,  prípadne  sa  odstráni  ľiziko  ohrozenia  životaÁ}  takéto

b„Pera;Cuet::V:S::t:ápnr,:dnTá:°dTyzžm::ľnyéjpohľomyaiebohavárieHorúnezavinHzhotovitehtakétopráíesúvisia
s predmetom zmluvy.
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4.3.         K zmene ceny môže dôjst':
a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
c)  v  prípade  nevykonania  niektorých  prác,  resp.  činností  uvedených  v ocenenom  výkaze  výmer  zo
strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotľebné,

4.4.         Ostatnézmenyceny nie sú prípustné.
4.5.         Naviac práce môžu byt'vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku ktejto zmluve.
4.6.         Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšĺrení predmetu plnenia podľa zmluvy bude  nasledovný:

4.6.1.     každá  zmena  vyvolaná  objednávateľom  opľoti  ocenenému  vÝkazu  výmer  (ďalej  rozpočet),  bude
zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa .

4.6.2.     v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude
obsahovať:

-      rekapituláciu  ceny  objektu,  ktorá  bude  obsahovat'  cenu  z  rozpočtu,  cenu  jednotlivÝch  dodatkov  k

rozpočtu a cenu spolu,
-      rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
-      položkovite ocenený vÝkazvÝmer naviac prác,
-     položkovite odpočet ceny menej prác,
-      spľievodnú správu,
-     kópiu zápisov zo stavebného denníka,
-      ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky.„) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.6.3.      pre ocenenie výkazu vÝmer u naviac prác bude zhotoviteľpoužívať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používat' ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v ľozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde  k dohode, budú práce a dodávky
ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej  pre príslušný Q roku,
vktorom  sa  dielo  realizuje  avsúlade  so  zákonom  č.18/1996  Z.  z.   ocenách  vznení  neskorších

predpisov,
d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,

4.6.4.     zhotoviteľ   bude    predkladať   dodatky   k   rozpočtom    objednávateľovi    na   odsúhlasenie,    pričom
objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 pracovných dní
od   ich  obdržania.  Dodatok  k  rozpočtu,  odsúhlasený  zo  strany  objednávateľa  i  zhotoviteľa,  bude

podkladom pre zmenu ceny Diéla podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
4.6.5.     v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie poslednú  dohodnutú cenu s označením,  kde bola

táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
4.6.6.     dodatok   ktejto   zmluve,   podpísaný   oboma   zmluvnými   stranami   dotýkajúci   sa   zmeny   ceny   pri

príslušnom objekte, bude oprávňovat' zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre,
4.6.7.     v  súpise  vykonaných  prác  k faktúre  bude  zhotoviteľ na  samostatných  listoch  uvádzat` práce  podľa

pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
4.7.         Do ceny Diela sú zarátanévšetky pomocné, zabezpečovacie, prĺpľavné a dokončovacie práce.
4.8.          V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
4.9.         Zhotoviteľ sa  nemôže  odvolávat' na  svoje  chyby,  opomenutia,  omyly alebo  akúkoľvek  inú  príčinu  za  účelom

zvýšenia ceny.

Čl.5. Faktuľácia a platobné podmienky

5.1       Cena za Dielo sa bude uhrádzat'nasledovne:
-čiastkovými faktúrami  ( na konci daného mesiaca)
-      záverečnou/konečnou faktúrou.

5.2.      Čiastkové  faktúry Zhotoviteľ vystaví po  zrealizovaní  prác  na  diele  v danom  mesiaci  spolu  s pri'slušnou  DPH  na
fakturované práce.

5.3.      Čiastková  faktúra  musí  obsahovať všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  §  71  Zákona  č.  222/2004  Z.z.
o DPH.,    označenie  zhotoviteľa,  číslo  zmluvy,  číslo  čiastkovej   faktúry,  deň  odoslania  faktúľy,  deň  splatnosti
faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 9značenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorÝ sa má platit', fakturovanú
cenu   bez   DPH,   hodnotu   DPH   acelkovú  fakturovanú   cenu,   označenie   diela,   pečiatku   a podpis   štatutára
zhotoviteľa  a prílohou  každej čiastkovej faktúry   musí byť zisťovací pľotokol  so súpisom skutočne vykonaných

osobou
ilendárny
dnaniamiľ:a:niesiac.  Ak faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti  stanovené  právnymi  predpismi  a zm]uvnými  do

prác a dodávok,  ktoré sú  predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom  a  odsúhlasený  a podpís
oprávnenou  jednať  v realizačných  veciach  /stavebným  dozorom/  za  objednávateľa  za  príslušný
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vtejtozmluve,objednávateľjeoprávnenýjupreduplynutímlehotysplatnostivrátiťzhotoviteľovibezzaplatenia.
Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynút' nová lehota splatnosti.

5.4.      Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela.
Vtejtofaktúrebudezohl'adnenáplatbazačastidielazaplatenéobjednávateľomformoučiastkovýchfaktúr.Táto
faktúramusi'obsahovaťnáležitostiuvedenévods.5.3tohtoČl.aodvolaniesanaustanovenietejtozmluvy,ktoré
oprávňuje  zhotoviteľa fakturovat' takouto faktúrou,  rozpis  už fakturovaných  čiastok,   označenie  osoby,  ktorá
faktúru  vystavila,  Protokol  o odovzdaní  a prevzatí  Diela  ako  aj  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa

platných právnych predpisov.
5.5       0bjednávaterje povinný zaplatit' zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo podľa tejto zmluvy cenu diela na

základe  faktúry  ako  účtovného  dokladu  v  lehote  splatnosti,  ktorá  bude  stanovená  v zmysle  Obchodného
zákonníkaododňadoručeniaúčtovnéhodokladu.Vystaveniudokladumusípredchádzaťfyzickáprehliadkačasti
diela   zodpovedajúca   fakturovanej   čiastke.   Objednávater  je   povinný   zaplatiť   cenu   diela   zodpovedajúcu
fakturovanej   čiastke   bezhotovostne   -   bankovým   prevodom.    Faktúra   podľa   predchádzajúcej   vety   musí
zohľadňovat' všetky požiadavky objednávateľa  na rozsah a kvalitu diela,  inak je  neplatná. Zaplatenie čiastkovej
faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.

5.6       Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená objednávateľovi. Faktúra musí
byt' potvrdená  vo forme  podpisu  štatutárnym  orgánom  Zhotovitera  a stavebným  dozorom,  prípadne  osobou
oprávnenou konat' za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
Splatnost' faktúr je do  30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.  Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak
bola  osobne  prevzatá  povereným  zamestnancom  objednávateľa,  ktorý  potvrdí jej  prijatie  svojim  podpisom.
Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.

5.7       Vyfakturovaná suma čiastkových faktúr nesmie presiahnuť90% z dohodnutej ceny za Dielo.
5.8       Zmluvné  stranysa  dohodli,že:

a)   čast' ceny  za   Dielo vo  vÝške 5 % z celkovej ceny za  Dielo   (čl. 4, bod 4.1)  uhradí objednávateľ do 30 dní po
odstránení  zjavných  vád  a nedorobkov  zistených  pri  prebeľacom  konaní  podľa  tejto  zmluvy  (d'alej  len

„zadržaná suma").
b)   časť ceny za dielo vo   vÝške 5 % z celkovej ceny za  Dielo   (Čl. 4,  bod 4.1)  uhradí objednávateľ do 30 dní po

odovzdaní dokumentácie v súlade s bodom 10.11.
5.9       Záverečnú/Konečnú    faktúru    predloží   zhotoviteľ   najskôr   deň    nasledujúci    po   odstránení   zjavnÝch   vád

a nedorobkov. Vystavenie tejto faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny zo strany   zhotoviteľa.
5.10    0bjednávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby na plnenie predmetu tejto zmluvy.

čl. 6.  Záruka a zodpovednosť za vady Diela

Kvalita  zhotoveného   Diela   bude  vsúlade  so  záväznÝmi  STN  a   odbornÝmi  normami,   právnymi   predpismi
a v súlade s rozhodnutiami a stanoviskami KPÚ a zodpovedá účelu, pre ktorý sa  obvykle užíva.
Zhotoviteľ  poskytuje  objednávateľovi  na  dielo  záruku  v trvaní  60  mesiacov.  Záruka  začína  plynút'  odo  dňa

prevzatia diela bez závad diela podra tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela
uvedenÝch v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávater má právo na bezplatné odstránenie závady.
Prípadnú  reklamáciu  vady  Diela  je  objednávateľ  povinný  uplatniť  bezodkladne  po  zistení  vady  pí5omnou
formou na adresu zhotovitera.
Reklamované vady, ktoré označí objednávater za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich
nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ  dielo užívat' a hrozí  mu majetková
ujma.

6.5.         V prípade,  že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej  lehote, je  objednávateľ oprávnenÝ   nechat'
tieto  vady  ódstránit' tret'ou  osobou  a  náklady vyúčtovat' zhotoviteľovi.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje  tieto  náklady
uhradiť  vplnej  výške  do  21  kalendárnych  dní  odo  dňa  obdržania  faktúry,   ktorou  mu  boli  tieto  náklady
vyúčtované,

čl. 7. Majetkové sankcie

7.1.         Zmluvné stranysidohodli tietozmluvné pokuty:
a)     V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela, uhradĺ  objednávateľovi  zmluvnú  pokutu

vo  výške  0,05 % z ceny Diela za každÝŕ deň omeškania až do jeho prevzatia.
b)    Ak zhotoviteľ neodstráni'vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
c)     Ak zhotovfteľ nepredloží dokumentáciu v súlade s požiadavkou podra čl. 10.11. tejto z/Tluvy zaplat]'

;ľa'tuevť:vZ:d)    V óľipade  nedodržania terminu splatnosti faktúr  môže zhotoviteľ vyúčtovať objedná
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo vÝške 50 €, za každý aj začatý deň omeškania.

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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ČI. 8. Stavenisko
8.1.         Odovzdanie staveniska:

8.1.1.     objednávateľ je  povinný  zabezpečiť zhotoviteľovi  bezplatné  užívanie  priestoru  staveniska  po  dobu
trvania  stavby a  dobu  potrebnú  na  vypratanie  staveniska.  Poplatky,  pokuty a  majetkové sankcie za
dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.

8.1.2.      zhotoviteľsi na svoje náklady zabezpečídodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu
realizácie  Diela, zriadení prĺpojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité
zariadenia  musia  byť v súlade s príslušnými  STN. Zhotoviteľ bude  hradiť poplatky za  elektrinu,  plyn,
vodné,   stočné  a ďalšie   zdroje  a služby  až  do   úplného   dokončenia   diela,  vrátane   poplatkov  za

pripojenie.  Zhotoviteľ diela  zabezpečí  plnenie  podmienok  správcov  dotknutých  inžinieľskych  sietí,
dotknutých orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ.

8.1.3.      Objednávater odovzdá  zápisnične  zhotoviteľovi  stavenisko.  0  odovzdaní    bude  spísaný  protokol  o
odovzdaní a prevzatí  staveniska.

8.2.           Realizácia:

8.2.1.      zhotoviteľsvojou činnost'ou nesmie narušit' bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska,
8.2.2.     vytyčovanie a iné meračské pľáce potrebné pre vykonávanie predmetu  Diela zabezpečuje zhotovitel',

ako súčast' dodávky,
8.2.3.     Zhotoviteľ vykonáva  činnosti  spojené  s  predmetom  Diela  na  vlastnú  zodpovednost'  podľa  zmluvy,

pričom  rešpektuje  technické  špecifikácie,  právne  a  technické  predpisy,  vyhlášky  platné  v  SR,  najmä
stavebný  zákon,  zákon  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci,  vyhlášku  o  bezpečnosti  práce  a
technických  zariadení  pri  stavebných  a  montážnych  prácach,  zákon  o  životnom  prostredí,  zákon  o
odpadoch  a  o  nakladaní s  odpadmi,  zákon  o  ovzduší,  zákon  o  vodách,  zákon  o  požiarnej  ochrane,
Slovenské  technické  normy,  zákon  č.  264/1999  Z.z.  o  technických  požiadavkách  na  výrobky  a  o
zmenách   a   doplnení   niektorÝch   zákonov.   Zhotoviteľ  je   povinný  preukázateľne   poučiť  všetkých
zamestnancov pľacujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochíane zdravia pri práci,

8.2.4      Zhotoviteľ musĺ urobiťtaké bezpečnostné opatrenia aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich sa v okolí
staveniska.

8.3.         Zhotoviteľje  povinný od  prevzatia  staveniska viest' stavebnÝ denník, v zmysle § 46d  stavebného zákona.  Do
stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

8.4.         Objednávateľbude vykonávaťstavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
8.5.         Za  poškodenie existujúcich  podzemných  inžinierskych  sietí,  ktoré  neboli vytýčené  ich  správcami  zodpovedá

zhotoviteľ. Zhotoviteľ je  povinný pred  žačatím  prác  preskúmat' a  presne vytýčit' všetky existujúce  podzemné
inžinierske  siete,  resp.  iné  prekážky,  nakonm  pri  výstavbe  dôjde  ku  kontaktu  s  jestvujúcimi  podzemnými
siet'ami.

8.6.         Zhotoviteľ označí stavbu  predpísanÝm spôsobom.
8.7.         Zhotoviteľje povinný rešpektovat' a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

Čl.  9.  Odstúpenie od zmluvy, zánik zmlwy,
zmena zm]uvy a  ľiešenie sporov

9.1. Objednávater môže odstúpiť z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa  považujú za  podstatné
porušenie zmluvy:

a)     ak Zhotoviteľ neodôvodnene  neprevzal  stavenisko,  alebo je v  omeškaní s nástupom  a začatím  prác  a
dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desat| kalendárnych dnĺ od termínu uvedenom v čl. 3.1,

b)    z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov
zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobit' požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,

c)     z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
d)    ak bol  na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz,  alebo  ak bol  podaný  návrh  na vyhlásenie  konkurzu

alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie.
e)    ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spíňat' kvalitatívne a technické podmienky,

stanovené v projetovej dokumentácii a d'alších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako
aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.

f)     v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
9.2.         V prípade odstúpenia objednávate`ľa od tejto zmluvyv zmysle bodu 9.1. tohto článku zmluvy má objednávateľ

v dôsledku podstatného porušenia tejto zmlwy Zhotoviteľom nárok   na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
20% z ceny diela vrátane DPH.

:abtJei#iá
Zhotoviteľ  je ďalej povinný  nahradit' škodu a preukázateľne zvÝšené náklady, ktoré vzniknú
predĺžením  lehoty  realizácie  stavby  a  náklady  vzniknuté  odstúpením  od  zmluvy  a  preukázate

vateľovi

zvýšené
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náklady,  ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnost'ou Zhotoviteľa  na stavbe a v dôsledku
odstraňovania vád jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby
táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

9.3.         V prípade  ak zhotoviteľ od  tejto zmluvy  bezdôvodne  odstúpi,  zaväzuje sa  uhradit' Objednávateľovi  zmluvnú

pokutu vo výške 20% z celkovej sumy diela vrátane DPH do 14 dni od odstúpenia od zmluvy.
9.3.1.     Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:

a)     ak  objednávateľ neposkytne  zhotoviteľovi  súčinnost' potrebnú  na  vykonanie  diela  ani  v primeranej
lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.

b)    objednávateľ bezdôvodne  preruší vykonávanie  Diela  na dobu  prekračujúcu  tri  kalendárne  mesiace,

pokiaľtak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,

9.4.         Zmena zmluvy počasjej trvania je možná v súlade s ustanoveniami  § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní

9.5.         Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpit' alebo ju zrušit' len pi'somne. Zmluvné strany
sa  dohod[i,  že  za  písomné  doručenie  sa  pre  prípad  zrušenia  resp.  odstúpenia  od  tejto  zmluvy  nepovažuje
doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

Čl.  10. Odovzdanie  a  prevzatie  Diela

10.1.       Zhotoviteľ  splní  svoju   povinnosť  vykonat`  Dielo  jeho  riadnym  ukončením  a  odovzdaním   predmetu   Diela
objednávateľovi.

10.2.      Zhotoviteľje povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámit' objednávateľovi najneskôr päť dní
vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

10.3.       Podmienkou   konečnélio   odovzdania   a   prevzatia   Diela   je   úspešné   vykonanie   diela   vzmysle   stanovísk
a rozhodnutí  KPÚ,  návrhu  na  reštauľovanie,  noľmami  a  projektom  stavby.  Okľem  obvyklých  preberacích

podmienok   zhotoviteľ  bude   dokumentovať   kvalitu   odovzdanÝch   prác   revíznymi   správami,   správami   o
predpísaných skúškach, doloženými  atestami  alebo certifikátm.i   zhotoviteľom zabudovanÝch vÝrobkov, tieto
kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa,  budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní,  na

jeho náklady.
10.4.       Tri  dni  pred začatím  preberania  Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi  certifikáty,  revízne správy, atesty,

záručné listy tovarov, ako aj d'alšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudácii diela. K preberaciemu
konaniu  je  zhotoviteľ  povinný  taktiež  odovzdat'  objednávateľovi   doklady  o likvidácii   odpadu.   Bez  týchto
náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

10.5.       O odovzdanĺ a prevzatí Diela zmluvné stľany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a
nedoľobkov Diela zistených pľi preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je
vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.

10.6.       Zhotoviteľodstľáni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri

preberacom  konaní v  zmysle  bodu  10.5.,  bude  spísaný záznam  podpísaný oprávnenými  zástupcamj  oboch
zmluvných strán.

10.7.       Predmet zmluvyje považovaný za splnený, akje Dielo riadne odovzdané a prevzaté pľeberacím protokolom o
odovzdaní a prevzatí Diela.

10.8.       Objednávateľje vlastníkom stavby. Zhotovjteľje vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednost' za nebezpečenstvo škody na
zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

10.9.       Každá zo zmluvnÝch strán je oprávnená odstúpit` od zmluvy, ak druhá strana neplnízmluvné záväzky z okolnosti
vyššej  moci.

10.10      Za vyššiu moc sa považujú prĺpady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné

pohromy,  vojna,  terorjzmus  ,  vyhlásenie  núdzového  stavu,  a  pod.  Na  účely  tejto  zmlwy  sa  za  okolnosti
vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374  0bchodného zákonníka.

10.11.    Zhotoviteľ sa  zaväzuje do 60 dní po  ukončení reštaurovania  odovzdat' Krajskému pamiatkovému  úradu Žilina
dokumentáciu z vykonaných reštauľátoľských prác:
Archívna veža -spracovanú v súlade s bodom 6.,  Rozhodnutia KPÚ, čĺslo: KPUZA-2017/20063-3/84397/PIE, zo
dňa 27.10.2017
Administratívny  trakt  -spracovanú   v súlade   s bodom   11,,   Rozhodnutia   KPÚ,   číslo:   KPUZA-29|8/14896-
3/59812/PIE, zo dňa 01.08.2018
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Čl,11. Spolupôsobenie zmlwných strán

11.1.      Objednávateľ môže sledovat' obsah stavebného denníka minimálne l raz za týždeň a k zápisom pripojit' svoje
stanovisko.

11.2.      Okrem  zástupcov  zhotoviteľa  a  objednávateľa  môžu  do  stavebného  denníka  vykonávať  záznamy  povereni
zástupcovia objednávateľa, pľojektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

11.3.      Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú
vplyv na  rozsah  prác, cenu Diela, čas plnenia,  prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť
ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

11.4.       Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením
svojich povinností podľa § 373 až 386 0bchodného zákonníka.

11.5.       Zhotoviteľ  pri   realizácii   pľedmetu   zmluvy  je  povinný  dodržiavať  predpisy   a   opatrenia   na  zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

11.6.       Zhotoviter  pri   realizácii   predmetu   zmluvy  je  povinný  dodržiavat'  predpisy   a   aj   protipožiarne   opatrenia,
vyplývajúce  z  povahy vykonávanej  práce.  Za  ich  prípadné  porušenie  a  vzniknutú  škodu  zodpovedá  v plnom
rozsahu.

11.7.       Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

11.8.       Objednávateľje oprávnený skontrolovaťvšetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
nepri'stupnými.Naichkontroluvyzvezhotoviteľpísomnestavebnéhodozorunajmenejtripracovnédnivopred,
v  opačnom  prípade  bude  znášať náklady,  spojené  s dodatočnou  kontrolou  podľa  ustanovenia  § 553,  ods.2
0bchodného zákonníka.

11.9.       Pre  sledovanie  postupu  výstavby  môže  objednávateľ organizovať  na  stavbe  kontrolné  dni,  na  ktoré  bude
pozÝvať účastníkov výstavby,  vyhotovovať zápisy o  ich  priebehu  a  posielať ich  účastníkom  kontrolných  dní.
Zhotoviteľje povinný  zúčastňovat' sa kontrolných dní uľčených objednávateľom

11.10     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri ľealizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe,
že je škodlivý.  Použité stavebné výľobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňat'  podmienky a požiadavky
uvedené v zákone č.  90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom   znení, budú  spl'ňat'   kritériá a štandard

požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne  záväznými  predpismi a normami  platnými v SR.

Čl. 12. Subdodávatelia

12.1.       Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu"ázov subdodávateľa, lčo, predmet subdodávky a percentuálny podiel
subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti  plnenia  pľedmetu zákazky subdodávateľom,  predloží tento
doklad   k   zmluve   ako   negatívny,   t.j.   úspešný   uchádzač   v   pľedloženom   doklade   vyslovene   uvedie,   že
zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plnit' prostredníct`/om subdodávateľov. ( V tom prípade
bude tento doklad prílohou č.2 Zmluvy).

12.2.      V prípade akejkorvek zmeny údajov o subdodávateľoch počastrvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č.2 tejto
zmluvy,jezhotoviteľpovinnýobjednávateľovinajneskôrvdeň,ktorýpredchádzadňu,vktoromnastanezmena
týchto  údajov,  predložit' písomné oznámenie  o zmene týchto  údajov o subdodávateľovi. Tieto zmeny  budú

12.3.

12.6.

súčast'ou prílohy č.2. Zmluvy.
V  prípade  zmeny  subdodávateľa  počas  trvania  zmluvy  (oproti  rozsahu  predloženom  podľa  prílohy  č.2)  je
zhotoviteľ  povinný  objednávatel'ovi   najneskôr  v  deň,   ktorý   predchádza   dňu,  v  ktorom   nastane  zmena
subdodávatäľa,   predložit`   písomné   oznámenie   o   zmene   subdodávateľa,   ktoré   bude   obsahovat'  všetky

požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu  12.1., a táto zmena bude prílohou
č.2. Zmluvy.
Poskytnutie zmluvného  plnenia  prostredníctvom  subdodávateľa  nezbavuje  zhotoviteľa  zmlwnej  povinnosti
riadne splnit' svoje zmluvné záväzky.

Objednávateľjeoprávnenýzakázaťprítomnost',resp.vstupzamestnancomsubdodávateľa,resp.inýmosobám,
vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce,  na základe  ich zmluvného wťahu, v mieste výkonu stavebných
prác, ktorým  nebol objednávateľoľTi vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebnÝch prác, resp. o
ktorÝch zhotoviteľ vopred písomne neinfoľmoval objednávateľa.

V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených  prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby
rĺpadmi

lasenou
Odôvodnenýmizhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval pľáce iného subdodávateľa.

sú,   ak  subdodávateľ  vykoná  stavebné  práce  nekvalitne  a   neodborne,   alebo  v  rozpoľe  s

projektovou  dokumentáciou a  popisom  stavebných  prác,  napriek tomu,  že  stavebný  dozor  na
zhotoviteľa.  Po  oboznámení sa  s  odôvodnením  objednávateľa  zhotoviteľ nesmie  zamietnut'  poi

upozornil
davku  na
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výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracwných dní zapojit' nového subdodávateľa na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.

12.7.       V prípade zapojenia subdQdávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinnostĺ podľa  zmluvy o
dielo tak, ako keby stavebnú činnost' vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.

12.8.       Povjnnosťou zhotoviteľa je `/yworenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných  prác
svojich subdodávateľov, ako aj kooi.dinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1.

13.2.

Pri   plnení  tejto  zmluvy sa riadia   zmluvné  stranyv prvom   ľadejej ustanoveniami.   Zhotovĺteľsa bude riadit'

tiež   písomnými   pokynmi   objednávateľa,   zapĺsanými   v    stavebnom   denníku   a písomnými       dohodami
opľávnenÝch pracovníkov zmluvných strán v príslušnom pľedstihu.
Ostatné  skutočnosti  neupravené  v ustanoveniach tejto  zmluvy  sa  budú  spravovat' príslušnými  stanoveniami
Obchodného  zákonníka,  Občianskeho  zákonníka,  prípadne  d'alšími  právnymi  predpismi,  najmä:  stavebným
zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach a d'alšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné
strany bez vÝhrad súhlasia.

13.3.      V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol  prevziat'
alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel,

prípadne   dňom,   ktorý  bude  označený  na   zásielke   ako   deň   neúspešného   doručenia  z dôvodu  „Adresát
neznámy``.

13.4.       Zmluvné  strany  vzájomne     prehlasujú,  že  zmluvu  uzavreli  slobodne  a  vážne,  nie  za  zvlášť  nevýhodnÝch

podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.  Rovnako tak prehlasujú, že im
nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mom spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnost' tejto zmluvy. Zmluvu si
riadne pľemys]eli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.5.       Zhotoviteľ  je  povinný  stľpiet'  výkon  kontroly  (auditu)  súvisiaceho  sdodávanÝm  tovarom,  uskutočnenými
stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými
osobami a poskytnút' im všetku potrebnú súčinnost'.

13.6.      Táto  zmluva  je  vypracovaná   v  3  vyhotoveniach,  objednávateľ  obdrží  dve  vyhotovenia,  zhotoviteľ jedno
vyhotovenie  zmluvy. Táto zmluva  nadobudne  platnost' dňom jej  podpisu všetkými   zmluvnými  stranami. Táto
zmluva nadobudne účinnost' dňom nasle'dujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

13.7.       Súčast'ou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 -rozpočet v písomnej forme
Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch ( v zmysle čl.12 )
Prĺloha č. 3 -Poistná zmluva -kópja ( čl.2.7.)

vHumennomdňa.4"..9„=.t.9.+1

Za zhotwitera :

BAUMANs\avby,,!;T;f
Jrl5--n,éo6ô

a,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,1,,,,,,,,,,,,

Ľubomíľ Boško

konater

v..,:i...J.?,?f.j.T_„....dňa

Za objednávateľa :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oľavský hTad -Obnova fasád

Objdnáva{eľ

Prtiektant

Zhotovneľ

Spracoval

Omvské múzeum P.O.HviezdoslavaBAUMiNstavby,s.r.o.

Rozpočet číslo                    Dňa

Piiiiiii 13. 6. 2022

Položiek

TiiiiE

lčo                               lc DPH

SK2120950986

Merné a účelové jednotky

Náklady / 1  m.j.           Počet Náklady / 1  m.j. Počet                                             Náklaqy / 1  m.j.

Ftozpočtové náklady v EUR

A      Základné rozp. náklady 8         Doplnkové náklady

1   HSV  mávky Práce nadčas

C              VedľaJšie Tozpočtové náklady

2                 Montáž

3   PSV   Dodávky

Bez pevnej podl.

Kuftúma pamiatka

P rojektové práce

Sťážefú pdmien ky

4                  Montáž

5   ..M"    "ávky

VpW prostíedia

lné VRN

6                 Monláž VRN z nDzpočlu

7   ZRN (,.1€)

20  HZS

DN {r. 8-11 )

l(ompl. činnosť

VRN (ľ.13-18}

C"tné nákbdy

Pľojektant

Dátiim a podpis

objednávatel'

ffitum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D             Celkové náklady

Súčet 7,12,19-22 244 300.47

DPH      20,00  %z244300.47

Cena s DPH (ľ. 23-24)

48 860,09

293160,56

E             p ripočty a odpočty

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

f-_É±±
q  HEÉŔÉšŠÉi

•   pBg:mu,:YaäôbNý
!ú}h!):';!čN5i,!úa+ľ3br#:'!i

lč0:52 2Ó3 204

Dodávky objed náv ateľa

l{ízavá ďoložl(a

Zvýhodmnie
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KRYCI LIST ROZPOCTU
11

Názov stavby Oľavský hľad - Obnova fasád JKSOEČOMiesto

Názov objektu Admi nistľativny tľa kt

I
IČo lč DPH

ObjednávateľProjektantZhotoviteľSpracoval Oravské mtÉeum P.O.HviezdoslavaBAUMANstavby,s.r.o.

52203204 SK2120950986

ozpoč®t člslo                  Dňa

I
CPV

|       [13`062022              |
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet                  0 Náklady / 1  m.j,                    Počet                         Náklady / 1  m,j, Počet                                                                Náklady / 1  m.j.0  0,00

0,00                                 0                     0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A      Základné rozp. náklady 8       Doplnkovénáklady C        Vedľajšie rozpočtové náklady

12 HSV Dodávky•ontiž         l Práca nadčas                                    0,00 13  GZS 0,000,00 8

58 340,30 9 Bez pevnej podl.                                  0,00 14  Projektové práce 0,000,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúľna pamiatka                                0,00 15 Sťažené podrienky

4 Montáž 7 649,07 11 0,00 16  Vplyv pľostredia 0.000,00

56 M.' DodávkyMontáž 0.00 17  lnó VRN

0,00 18  VRN z ľozpočtu 0,00

7 ZRN (ľ.1S) 65 989,37 12 DN(,.8-1,)               1 19  VRN (ľ.13.18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. Šinnosť                                  0, 00 22 0statné náklady 0,00

ProjektantDátumaodpis                                                   Pečiatka D        Celkové náklady

23  Súčet 7,12.19-22 65 989,37

24  Dpr          2o,oo  %z   65988,37 13197,87
PObjednávatel'Dátumapodpis                                               Pečiatka

25 Cena s DPH (ľ. 23-24) 79187,24

E        Prĺpočty a odpočty

26  Dodávky zadávateľa 0,00zhotoviteľ                                                                      ggä g=         BAulit`AN S{a`ĺb`/: S,ĺ,0,
Eg'i`F.TH          L,:Č.:2:i;:  HJ:-r.á,;č"

27  KÍzavá dok)žka 0,00B®AU!`í:toNy      ičo:52  203 204

28  Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis                                                         Pečiatka             `
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ROZPOčET
Stavba:   Oravský hrad -Obnova fasád
Objekt:   Admlnistratívny trakt

Objednávatel':    Oravské múzeum  P.O.Hviezdosk}va
Zhotoviteľ:    BAUMAN  stavby, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum:    13.  6.  2022

6                              ÚPRAVY POVRCHOV  PODLAHY  VÝPLNE                                                                                                  42 382,18
62221111 R

1   \,+',-,_-` -,Čisteniemurivaspovrchovoudezinfekciou "al ,a2"
m2 266,585 18.38 4 899,83

2

62242111 R

Omietka vonk.  stien  hladká -obnova umelecko-rem®§e[. spôsobom''a2"
m2 31,005 36,75 1139,43

34

62242112R

Omietka vonk. stien hladká -obnova umelecko-remesel. spôsobomwal"
m2 235,580 40,43 9 524,50

622421131 Omietl{a vonk. stien vápenná hladká zlož. I až ll        "al,a2"Tmebniestienhasenýmvápnomaplnivomvhodnejfľakci®-umelecl(o-remsp"ala2" m2 266,585 14,70 3 918,80
5

5m2 266,584 29,40 7 a;ís] .5fl
622421 1 3R62249131R6

Náteľ fäsádny tekutý solsilikátový biely pre historicl(é  budovy-umelecko-i.emsp"ala2"
m2 266,585 40,43 10 778,03

78
6229011 10 Očistenie škáľovaných plôch kamen. muľiva-um®lecko-rom.sp.        "a" m2 266.585 16,07 4 284,02

9                              0STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                                                                                12 697,18
9 941941041 Montáž lešenia ľahk.  radového  s podlahami š.  do  1,2  m v. do  10 m m2 169,000 2,49 420,81

941941042941941291941941292 Montáž lešenia ľahk.  radového s podlahami š. do  1,2 m v. do 30 m m2 105,000 4,61 484.05
10

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia  lešenia k pol. -1041 m2 845,000 0,80 676,00
1112

Prĺ   latok za prvý a  každý ďalší mesiac poiižitja lešenja k pol. -1042 m2 525,000 0,80 420,00

941941841

PDemontáž lešenia  ľahk  radového s p
odlahami Š. do  1,2  m v. do 10 m m2 1 69 ,000 1,43 241,67

13

941941842 Demontáž lešenia  ľahk.  ľadového  s podlahami š. do 1,2  m v. do 30 m m2 1 05 ,000 2,08 218,40
141516

944944102952901411 Ochranná si®ť z umewch vlákien bez obrátkovosti m2 300,000 1,65 495,00

Vyčistenie ostatných objektov"lčenievonk.omietokváp.vápenocom. zlož.  I-lv do 50 %     "a"Otlčenievonk.omietokstiencemeriovýchdo100%"a"ZvisládopTavasuteavybúr.hmôtzapwépodlažioOdvozsuteavybúranýchhmôtnasl{ládkudo1kmOdvozsuteavybúmnýchhmôtnasl(ládkukaždýďalší1kmVnútľostaveniskovádopravasuteavybúranýchhmôtdo10mVnútľostdopľavasuteavybúľanýchhmôtkaždýchďalších5m m2 50,000 5,83 291,50

978015261 m2 266,585 1,77 471 ,88
17

978021 1 9R m2 266,585 1 1 .53 3 073,73
18

97901 1 1 1 1
t 24,144 15,45 373,02

19202122

979081111979081121979082111 t 24,144 13,54 326,91

t 241,440 0,41 98,99

t 24,144 13,52 326,43

979082121979087212979131409999281111999990005 t 48,288 1,50 72,43
23

Nakladanie sute na dopravný prostriodok t 24,144 4,32 104,30
24

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-
t 24.144 59,99 1  448,40ostatný odpadProsunhmôtpľe opravy v objektoch výšky do 25 m252627
t 74,280 31,35 2 328,68

Konštrukcie a  práce HSV.  HZS T5 - pomocné a nepredvĺdanó práce hod 50,000 16,50 825,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV                                                                                                                 7 649,07

5 262 29

[764252205|76425422R Klamp   Cu  pl. žľaby pododkvap.  polkruhovó  ľš 400     ''1/kľ' m 30,000 93,50 2 805,00
2829

Klamp. Cu p l. ľúry odpadovó  kruhové d-150      "3/kr m 20.000 105.60 2112,00
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30313233 76425921 1764352810764359811764454801998764203 Klamp. Cu pl. žľaby kotlik konický d do l50 -replika     "2«1" kus 3,000 63,8a 191,40

Klamp, demont. žľaby polkruhovó ľš 330, do 30°     "f' m 30,000 1.13 33,90

Klamp. demont. kotlik konjcký d-150, nad 30° do 45°    ť kus 3,000 1,65 4,95

Klamp. demont. rúr odpadových kruliových d-100      ť m 20,000 0,95 19,00

34 Pľesun hmôt pre klampiaľske  konštľ. v objektoch výšky do 24 m % 44,671 2,15 96.04

2 386,78783                       N áte ry
78390281 R Odstráneni® sta rých náteľov omietok 2 386.78

Celkom 65 989,37
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ROZPOČET
Stavba:   Oravský hrad -Obnova flsád
Objekt:   Archívna veža

Objednávatel':   Oravské múzeum P.O.Hvjezdoslava
Zhotoviteľ:    BAUMAN stavby, s.r.o.

Miesto:

Spĺacoval:
Dátum:    13. 6. 2022

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvocôlkom Cenajednotková Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV                                                                                                                     163 024,36

3                              ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                              15 076,56

Miirivo rmdzákl. z lomového kameňa opľacovaného na MVC 2,5 - doplnenie 15 076,56

ÚP"VY POVRCHOV  PODLAHY  VÝPLNE6                               UPRAVY POVRCHOV, POI]LAHY, VYľLNE                                                                                                       i,Éú tiú4,4g

2 62221111 R Čĺstenie muľiva s povrchovou dezlnfekciou umek}cko-remesel. spôsobom m2 290,835 18,38 5 345,55

3 62221112R Čistenie muriva s povľchovou dezinfekcjou ľeštaurátorsk`m spÔsobom m2 120,000 60,90 7 308,00

4 62240339R Zaplnenie rýh v stenách nmftou m2 50,000 8,77 438,50

5 622421 11 R Omietka vonk. stien hhdká -obnova ľeštaurátorskym spôsobom      "a' m2 120.000 133,70 1 6 044,00

6 62242112R Omietka vonk. stien hladká -obnova umelecl(o-remesel. spÔsobom      "a" m2 290,835 40,43 1 1  758,46

7 622421 1 31 Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož.1 až 11 m2 1 ,250 14,70 18,38

8 62242113R
Tr"9lenie stien ha5eným vápmm a plnjvom vhodnej fral(cje ľeštauľátoľsk`mspôsobom

m2 120.000 85,40 10 248,00

9 822421 14R
Tmelenie stien haseným vápnom a plnivom vhodnej fral(cie iimelecko-

m2 290,835 29,40 8 550,55remesel , spÔsobom

10 62249131 R
N áter fasádny tekutý sobilikátový biely pne historické budovy

m2 1 20,000 1 1 9,70 14 364,00rešta urátorskym s pôsobom

11 62249132R
Náter fasádny tekuS solsilikátový bjely píe historické budovy umelecko-

m2 290,835 40,43 11  758,46remesel. spôsobom

12 62249134R
Stabilizácia fragmentu maľovanej výzdoby injektážou,penetráciou a fixáciou

kpl 1 ,000 2 985,89 2 985`89okrajov

13 622901110 Očistenie Škárovaných plôcli kamen. muľiva reštaiirátorskym spôsobom m2 1 20,000 66,60 7 992,00

14 622901 1 1 R Očistenje škáľovaných plôch kamen. muriva umelecko-rem®sel. spÔsobom m2 290,835 16,07 4 673,72

15 62460151 R Tmelenie vonk. Škár tľvale pružným tmelom -ster"vá l.ňta m 5.000 3,04 15,20

16 627452911
Škáľovanie staľóho muľiva z lomového kameňa do hl. 80mm umelecko-

m2 290,835 44,65 12 985,78remesel. spôsobom

17 62745291 R
Škárovanie starého muriva z bmového kameňa do lil. 80mm

m2 1 20,000 77,90 9 348,00reštaurátoľskym S pôsobo m

123 834 49

9                             0STATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                                                                                                                   24113,31
18 941941042 Momáž lešenia ľahk. ľadového s podbhami Š. do 1,2 m v, do 30 m m2 312,000 4.61 1  438,32

19 941941292 Príplatok za pnn7 a každý ďalší mesiac použĺtia lešenia k pol. -1042 m2 1 872,000 0,80 1 497,60

20 941941842 Demontáž lešenh rahk. radového s podlahami š. do  1.2 m v. do 30 m m2 312,000 2,08 648,96

21 944944102 Ochranná sieť z umelých vtákien bez obrátkovostl m2 330,000 1,65 544,50

22 952901411 Vyčistenie ostatných o"ektov m2 100,000 5,83 583,00

23 96801954F` Búranie kamenný obl{lad parapetov           ''ď m2 9,600 12,42 119,23

24 978015261 Cxlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. l-lv do 50 % m2 410.835 1,77 727,18

25 97802119R Cxlčenie vonk. omi®tok stieľi cementových do  100 % m2 410,835 1 1 ,53 4 736,93

26 97901 1 1 1 1 Zviská doprava sute a vybúľ. hmôt za prvé podlažie t 37,891 15,45 585.42

27 979011121 Zvislá doprava sute a vybúľ. hmôt za každé d'alšie poq|ažie t 37,891 9,38 355,42

28 979081 111 Odvoz sute a vybúľaných hmôt na skládku do 1  km t 37,891 13,54 513,04

29 979081121 Odvoz sute a vybúľaných hmôt na skládku každý ďalší 1  km t 378,910 0,41 155,35

30 979082 1 1 1 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m t 37,891 13.52 512,29

31 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných limôt každých ďalšich 5 m t 75,782 1.50 113,67

32 979087212 Nakladanie sute na dopľavný prostriedok f 37,891 4,32 163,69
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PRÁCE A DODÁVKY PSV 14 586,74

764                       Konštrukcie klampiaľske                                                                                                                                        5 205,79
3637 7642522052R Klamp. Cu pl. žľaby pododkvap. pon{ruhovó ľš 400     .'1/krK]mCu1ĺúryodpadovókľuhovéd-150"3/kľ' m 38,000 93,50 3 553,CX)

m 9,500 105,60 1 003,20
76425422592 1 1 aP.PKlamp-CupKlampCup

I. žľaby kotlĺk l(onický d do l50     "2/kl"1hľ056mmkrycialištaľšll0"4/kl" kus 2,000 63.80 127,60
38 76476429121 R

m 5,000 25.87 129,35
39

76429122R Klamp. Cu pl. hr.O,56mm krycia lišta rš 240      "4/kl"Klamp.demont.žľabypolkruhovérš330,do30onrKlarnp.demont.kotlíkkonicwd-150,nad30°do45®   "ťKlamp.demont.ľúľodpadovýchkľuhovýchd-100"f'Presunhmôtpi.ekhmpiarskekonšď.vobjektochvýškydo 24 m m 5,000 46,20 231,00
4041

764352810 m 38,000 1,13 42,94

76435981 1
kus 2,000 1,65 3,30

42
764454801 m 9.500 0,95 9,03

4344
998764203 % 49,474 2,15 106,37

1 328,80

|76661222R|998766203 |Montáž a dod. dľev. dubová žalúzia so sieťkou 59x62cm,náteľ   Uvžn|Presunhmôtprel(onštľ.stoláľskevobjektochvýškydo24m
klls 4,000 330,00 1  320,00

4546
1% 1                  8 ,8COI                  ,,00]                                  8,80

767                       Konštľukcie doplnk  kovové stavebné                                                                                                          1079,48
76761291R Demontáž,opľava a koľmrvovanie kovovej okenice 900xl200mm    "ďRepasiakovovejmľežePgp kus 2,000 495,00 990,00

47
76761292R

kus 1 ,2 1 0 62,93 76,15
4849

998767203 Pr®sun hmôt pre kovovó stav. doplnk. konštľ. v objektoch výšky do 24 m % 11,109 1,20 13,33

782 Obklady z kameňa                                                                                                                                              3192,99
782541 10R Repasia obkladu zvislých ostení,nadpražia a paľapet    "h"Montážobkladovparapetovzmäkkýchkämeňovhr.40-50mmObkbdparapetovpioskovechr.50mm"pk"Presiinhmôtprekamennéobkladyvobjektochvýškydo60m m 9,840 142.50 1  402.20

50
782611324 m2 9,600 31,39 301,34

51

58387020R998782203 m2 9,341 152,71 1  426,46
5253

% 29,996 2,10 62,99

Nátery
Odstľánenie starých náteľov omietok

PFtÁCE A DODAVKY M
Konštrukcie a prácx= montážne HZS - DMT nefunkčných

Celkom

elektľ.  rozvodov

Strana s  z 8

3 779,68
3 779,68

700,00

178 311,10



Priloha č. 2 K zmluve o dielo
Zoznam subdodávatel'ov

Uchádzač: BAUMAN siavby, s.r.o., so sídlom Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné, IČO: 52 203 204

týmto

vyhlasujem,

Že na realizáciu predmetu zákazLv Oravský hrad ~ obnova fasád

8,)   =X± ---,-ť=-ĽJL,--ť
b)    budem využivať subdodävky a na tento účel w&dzarn:

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:   59,62 %, t. z.  145 660,15 € bez DPH
2. nawhovanĺ subdodávatelia a predmety subdodávok:

Obchodné meno Predmet subdodávky IČO Výška Udaje o osobe oprávnenej
subdodávatel'a subdodávky(v%) konať

Akad. maliar Vojtech Ad.trakt: pol. 2-7 17344956 51,95 Akad.maliar Vojtech Mýtnik
Mýtnik adresa: Lenardova 4, 85101

Arch.veža: pol. 2-12 Bratislava

-..----........-.........~.....-.l........................`..-,tr`._._"l`'l'`'.-'-"-```'```.```.-```-''```-'`--.`.._-`'.'ŔeHú`áiJ.s.-ŕ.o.
Arch. veža: pol.  13, 50047752 7,67 Mgr. art. Pavol Sevčík
17, 50 adresa: Turistická 100/1, 85110Bratislava-Čunovo

Zároveň čestne vyhlasujem,  že každý uvedený  subdodávatel' si)ĺňa alebo  najneskôr v čase  plnenia bude
spiňať  podmienky  účasti  podl'a  Zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  Žmene  a  doplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov.

VH~ff"ffm,ďňn4./::.:.ŕ:
Za uchádzača (mcno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby uchádzača:

ÉiiE'.:E
Q  EÉEEEgB

BAUMAN
©   s:avby

BA"AN s{a`ILlľ  F

LĹŤa 2€13 5   Hjn?r:,~   ,

lčo,,52 2v

Ľubomír Boško, konateľ


