
      Obec Hontianske Moravce
                Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce

Hontianske Moravce  06. 07. 2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

V súvislosti  so zadávaním zákazky s  názvom Oprava pamätníka  v Hontianskych
Moravciach si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie súťažnej  ponuky.

Proces  verejného  obstarávania  zabezpečujeme  podľa  §  117  zákona   NR SR č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. 

1.  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Hontianske Moravce je verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Názov organizácie: Obec Hontianske Moravce
IČO: 00319911
DIČ: 2021152485 
Sídlo organizácie: Obecný úrad, Hontianska 255/29,  962 71 Hontianske Moravce, 
Štatutárny orgán: Ing. Rudolf Gabryš, starosta obce
Kontaktné osoby: 
Dalibor Tesársky, prednosta obecného úradu
Telefón:  0911 160 681 
E- mail:  urad@moravce.sk                                                         
Mgr. Božena Bačíková –  za proces verejného obstarávania 
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com                       telefón:  0903 525 023

2.  MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY

Ponuku je potrebné predložiť prednostne elektronicky,   zároveň na dve  e-mailové 
adresy: bozena.bacikova@gmail.com ; bozena@post.sk  ,     alebo  osobne/poštou na 
adresu obce.
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3.  PREDMET  ZÁKAZKY

3.1  Názov predmetu zákazky

Oprava pamätníka v Hontianskych Moravciach 

3. 2 Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je  kompletná oprava pamätníka a  k nemu vedúceho chodníka.
Pamätník  a  chodník  sú  pod  vplyvom  poveternostných  podmienok  a veku  v zlom
technickom stave. 

Rozsah prác a dodávok  je  určený výkazom výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy
(príloha č. 5) 

Verejný  obstarávateľ  upozorňuje  záujemcov,  aby  prípadné  odkazy  na  obchodné
meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa identifikuje
konkrétny  výrobca,  považovali  za  určenie  parametrov  porovnateľných  výrobkov a
materiálov a zároveň zadávateľ zákazky  vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich
ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a lepšej) ako je
stanovené v tejto Výzve. 

3.3 Predpokladaná hodnota zákazky

5 345, 58  € bez DPH

4.  TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Zmluva o dielo. 

Uchádzači v ponuke  nepredkladajú podpísanú zmluvu.   Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj
na návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.

5.  MIESTO A  OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Pamätník sa nachádza v katastrálnom území  obce, časti Kostolné Moravce, parcela
číslo KN E 165/1.

Spoločná obhliadka miesta realizácie diela sa neorganizuje, pretože  pamätník je  na
verejne dostupnom mieste – možná individuálna obhliadka. Záujemcom umožňujeme
vykonať prehliadku miesta realizácie diela  s doprovodom, ak  o doprovod požiadajú
dostatočne vopred  p. Dalibora Tesárskeho, prednostu OcÚ; telefón 0911 160 681.

6.  LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO
TRVANIE  ZMLUVY 

Lehota  realizácie  diela  je  zadávateľom  zákazky  určená   na  60  dní  (po  sebe
nasledujúcich). Plnenie začne plynúť do 10 pracovných dní po písomnej výzve
objednávateľa (doručenej e-mailovou poštou). 
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7. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie,  z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov  a  z  rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa.

8. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predloženie ponúk uplynie 15  . júla   2021 do 12.00 h.    

9. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY

Uchádzač predkladá písomnú ponuku  (podpísané a opečiatkované skeny dokladov) 
elektronicky súčasne na dve  e-mailové adresy: bozena.bacikova@gmail.com; 
bozena@post.sk  ,   prípadne poštou/osobne  do podateľne Obecného úradu v obci   
Hontianske Moravce  Čas určený na odovzdanie ponúk  uplynie dňa  15. júla 2021  
o  12.00 h.

E- mailovú správu (alebo obálku s ponukou) je potrebné označiť  heslom  súťaže
„Pamätník pre Hont. Moravce“

10. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A
      SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK  

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného  kritéria -  najnižšiej ceny.

Pri vyhodnocovaní ponúk  bude zostavené poradie podľa ponukových cien pričom
splnenie podmienok účasti je overené z verejne dostupných zdrojov pred oslovením
potenciálneho záujemcu na predloženie ponuky. Sú to nasledovné podmienky, ktoré
musí uchádzač spĺňať  podľa zákona o verejnom obstarávaní:
- podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovaťpráce
v súlade s predmetom zákazky; dokladom je výpis z obchodného/živnostenského 
registra , čo si verejný obstarávateľ overil z verejne dostupných zdrojov na internete 
pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. overí si  po 
predložení súťažnej ponuky,
- podľa § 32 ods.1, písm. f) uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f)
ZoVO.
Predložená ponuka musí byť v súlade s výzvou a jej prílohami.

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 

Celá  ponuka,  tiež  doklady  a  dokumenty  v nej  predložené  musia  byť  vyhotovené
v slovenskom  jazyku,  v písomnej  forme  a to  tlačiarňou  počítača  alebo  písacím
strojom.

Ponuka  predložená  elektronicky  musí  obsahovať  doklady  -  skeny  dokladov
(podpísané oprávnenou osobou) podľa bodu 11 tejto Výzvy.
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11. OBSAH PONUKY

Ponuka  musí obsahovať skeny podpísaných dokladov:
-  identifikačné údaje: obchodný názov, sídlo miesto podnikania, meno, priezvisko a
funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača,  IČO, IČ DPH,
DIČ,  kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, e-mail (stačí vyplniť v prílohe 1.),

-  vyplnený návrh  ceny na plnenie kritéria  - najnižšej ceny (príloha č. 1 Výzvy),
-  vyhlásenie uchádzača  (príloha č. 2 Výzvy),
-  položkovitý rozpočet (vyplnenú prílohu č. 5 – výkaz výmer).

Cenová ponuka,  položkovitý rozpočet,  bude predmetom kontroly poskytova  -  
teľa dotácie, ktorý môže požadovať bližšie vysvetlenie jednotlivých položiek
ponuky, najmä s ohľadom na platnú databázu cenníkových cien.

12.   SPÔSOB URČENIA CENY

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v súlade so  zákonom č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a bude  určená v súlade s týmto článkom 
súťažných podkladov.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je  uchádzač  
platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena  bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena  vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH,  uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou
je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

13.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať ponuku len v prípade ak  ponuková
cena bude v súlade s jeho disponibilnými finančnými prostriedkami.

Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  požiadať  uchádzača,  ktorého ponuková
cena bude najnižšia, o predloženie zmluvy o dielo v troch vyhotoveniach a požiada o
poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy o dielo. 

 S úctou

5 príloh

                                                                         Ing. Rudolf Gabryš
                                                                             starosta obce
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PRÍLOHA č.1 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

Názov zákazky: 
Oprava pamätníka v Hontianskych Moravciach – stavebné práce

Obchodné meno a sídlo:

IČO:                                                                    

Kontaktná osoba:

Telefón:                                                         e- mail: 

Vyberte správnu možnosť:
-   som platiteľ DPH                                                     -   nie som platiteľ DPH

Číselné hodnoty  návrhu ceny uveďte do tabuľky: 

P. č. Názov položky
Cena v €
bez DPH

Cena celkom
 v €

(vrátane DPH)

1. Celková cena predmetu zákazky 

Prehlásenie uchádzača: 
Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky.

Miesto a dátum: 

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

(vypísať meno, priezvisko)
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PRÍLOHA č.2

V y h l á s e n i e

Verejný obstarávateľ: Obec Hontianske Moravce

Uchádzač : ...............................................................................................................

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky
Oprava pamätníka v Hontianskych Moravciach, ktoré určil  verejný obstarávateľ vo
Výzve na predkladanie ponúk.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné.

3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály a technologické 
postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú určené vo Výzve.

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) (sme
oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky) a podľa § 
32 ods.1, písm. f) (nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

6. Vyhlasujem/-e, že súhlasím/-e s textom zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 Výzvy na
predloženie ponuky.

Dátum: ......................................…

                                                                                               Podpis: ............................
vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA č.3

Zmluva o dielo
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust.  § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ev. č. zmluvy u objednávateľa:                             

Čl. I.  Zmluvné strany
1. Objednávateľ:    

Názov: Obec Hontianske Moravce                     
Sídlo:   Hontianska 255/29, 962 71 Hontianske Moravce                       
IČO: 00319911             
DIČ: 2021152485
IBAN:  SK15 0200 0000 0025 6963 0751            
Zastúpený: Ing. Rudolfom Gabryšom, starostom obce                               

           Oprávnená osoby na rokovanie: Dalibor Tesársky, prednosta Obecného úradu
           Telefón:  0911 160 681              
           E-mail:  urad@moravce.sk 

2. Zhotoviteľ: 
           Názov: 
           Sídlo:
           Zastúpený:                                         
           IČO: 
           Bankové spojenie: 
           IBAN:                          
           Telefón:                  
           E-mail:
           Oprávnené osoby na rokovanie:
                -  vo veciach technických: 
                -  vo veciach zmluvných:  

Čl . II. Predmet  plnenia zmluvy

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je oprava pamätníka v Hontianskych Moravciach. 

2. 2   Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo

   Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 6. júla 2021.

Čl. III. Miesto a termín realizácie diela

3.1 Predmet zákazky  je potrebné zhotoviť  v katastrálnom území  obce,  časti  Kostolné
Moravce, parcela číslo KN E 165/1. 

3.2 Predmet  zmluvy  začne  zhotoviteľ  uskutočňovať  do  10  pracovných  dní  po  výzve
objednávateľa. 

3.3 Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované  do  60 dní od doručenia výzvy  od
objednávateľa zhotoviteľovi.
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3.4 Predmet  zákazky  sa  považuje  za  dodaný,  ak  je  urobené  protokolárne  odovzdanie
a prevzatie predmetu zákazky.

 Čl. IV. Zmluvná cena

4.1 Cena za dielo  je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna v zmysle
zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.  

Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :
Cena diela spolu s DPH:
Slovom: cena spolu :                    eur                            centov

ČI. V. Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho
vykonanie dohodnutú cenu.

5.2 Úhradu  za  dielo  bude  objednávateľ  realizovať  formou bezhotovostného  platobného
styku na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.3 Objednávateľ preddavok neposkytuje.

5.4 Podkladom  pre  úhradu  ceny  bude  zhotoviteľom  vystavená   faktúra  na  základe
objednávateľom potvrdeného protokolu podľa bodu 3.4 tejto zmluvy.

5.5 Faktúra a všetky jej  prílohy (doklady o odovzdaní predmetu zákazky alebo jej časti)
musia byť potvrdené podpisom určeného zamestnanca objednávateľa zodpovedného
za technickú realizáciu zákazky.

5.6 Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  v  zmysle  platných
predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať  príslušné náležitosti, objednávateľ
faktúru zhotoviteľovi vráti na doplnenie a lehota splatnosti začne plynúť  až dňom jej
ďalšieho doručenia.

Čl. VI. Povinnosti zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zákazky podľa podmienok stanovených vo
Výzve na predloženie ponuky a vo víťaznej ponuke.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať dohodnutý termín realizácie diela.   

6.3 Ak zhotoviteľ   nedodrží  termín plnenia  predmetu zmluvy,  môže objednávateľ  znížiť
cenu za dielo  o 20 % z dohodnutej čiastky.

Čl. VII. Povinnosti objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi  súčinnosť a vhodné podmienky pri
plnení predmetu zmluvy.

7.2 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že bude spolupracovať so zhotoviteľom pri vytvorení
predmetu zákazky.

Čl. VIII. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, riešenie sporov

8.1 Ak jedna  zo  zmluvných  strán spôsobí  akúkoľvek  škodu  druhej  zmluvnej  strane  vo
vzťahu  k  zmluve,  zodpovednosť  za  vzniknutú  škodu  sa  bude  spravovať  podľa
ustanovenia  § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
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8.2 Úplná  alebo  čiastočná  zodpovednosť  zmluvnej  strany  za  spôsobenú   škodu  je
vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, resp. zásahu úradných miest.

8.3 Práva a  povinnosti  zmluvných  strán,  pokiaľ  táto  zmluva neupravuje  inak,  sa  riadia
ustanoveniami  Obchodného  zákonníka a ostatnými  všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.

Čl. IX. Záverečné  ustanovenia

9.1 Táto zmluva je  povinne zverejňovanou  zmluvou  podľa  zákona č.  211/2000  Z.  z.  o
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

9.2 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť   dňom  jej  podpisu  štatutárnymi  orgánmi  oboch
zmluvných strán  a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni  jej  zverejnenia  na webovej
stránke obce.

9.3 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a
povinnosti  (záväzky)  vyplývajúce z tejto  zmluvy,  resp.  jej  časti  na iný  subjekt  bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej  zmluvnej  strany.  V prípade porušenia
tejto  povinnosti  jednou  zo  zmluvných  strán  bude  zmluva  o  prevode  (postúpení)
zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od
tejto  zmluvy  odstúpiť  a  to  s  účinnosťou  odstúpenia  ku  dňu,  keď  bolo  písomné
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej  zmluvnej strane.

9.4 Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je
podmienená súhlasom oboch strán.

9.5 Zmluva  je  vyhotovená  v  troch  rovnopisoch,  z  ktorých  objednávateľ  obdrí  dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy.

9.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si túto
zmluvu pozorne prečítali, celému jej obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzatvárajú bez
akéhokoľvek  nátlaku,  slobodne  a  vážne,  ako  prejav  ich  skutočnej  vôle  a  na  znak
súhlasu so znením tejto zmluvy ju zmluvne strany vlastnoručne podpisujú.

Hontianske Moravce                2021                  …………………...  …....  …... 2021

Objednávateľ:     Zhotoviteľ:

          
            Ing. Rudolf Gabryš                              
                starosta obce                                                                 konateľ/živnostník
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Príloha č. 4

FOTODOKUMENTÁCIA
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Príloha č. 5

VÝKAZ  VÝMER
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Strana 1

Odberateľ: Obec Hontianske Moravce Spracoval:                          

Projektant: JKSO: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba : Oprava pamätníka SNP-Hontianske Moravce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-5113 11,960 m2 0,00

4,6*2,6 =   11,960

2 272 11310-6121R 13,500 m2 0,00

9*1,5 =   13,500

3 272 11320-1111 Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých 27,200 m 0,00

4,6*2 =   9,200

9*2 =   18,000

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY

4 002 21690-4111 Očistenie  plôch tlakovou vodou 10,831 m2 0,00

0,75*3*3      "veľký pilier =   6,750

0,6*3*0,9     "malý =   1,620

0,75*0,75*0,5 "vrch =   0,281

0,6*0,6*0,5 =   0,180

1,5*0,5*2       "kamenná doska =   1,500

(2*0,5+1,5)*0,2 =   0,500

.

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5 011 31131-1951 Nadzákladové múry obkladové z betónu tr. C25/30 0,420 m3 0,00

6 011 31135-1103 Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. zhotovenie 4,200 m2 0,00

(1,2*2+4,6)*0,6  " pre pribetonovanie stien pomníka =   4,200

7 011 31135-1104 Debnenie nadz. múrov nosných jednostr. preglejk. odstránenie 4,200 m2 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

8 221 56480-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 30 mm 25,460 m2 0,00

25,46 =   25,460

9 221 56483-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm 25,460 m2 0,00

25,46 =   25,460

10 221 59621-1130 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 23,160 m2 0,00

11 MAT 5924G0163R 25,476 m2 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 0,00

Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. 
škáry malt. cem

Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc z velkých 
rozmerov

(1,2*2+4,6)*0,6*0,1  "boky a zadná časť pomníka -pribetónovanie = 
  0,420

Dlažba  Zámková CUBE AQUAFLAIR  40X20X6 cm Grafitový 
čadič
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9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 221 91746-1111 32,400 m 0,00

27,2 =   27,200

2,6*2 =   5,200

13 MAT 59217A109R Obrubník bez skosenia  1000/80/250mm  Palisádový  grafit 34,020 kus 0,00

32,4*1,05 =   34,020

14 221 91810-1111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 2,500 m3 0,00

15 013 96504-2141 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 1,196 m3 0,00

4,6*2,6*0,1 =   1,196

16 221 97902-4441 Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov 27,200 m 0,00

17 221 97908-4216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km 17,759 t 0,00

18 312 97908-4413 Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 1 km 124,313 t 0,00

17,759*7 =   124,313

19 312 97908-6213 Nakladanie vybúraných hmôt 17,759 t 0,00

20 272 97913-1410 17,759 t 0,00

21 221 99822-3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený 19,985 t 0,00

22 000 99999-0003 Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 30,000 hod 0,00

10   "osadenie kotvičiek pre pribetonivanie =   10,000

20   "dorezávanie dlažby =   20,000

23 MAT 999990100 Ostatný materiál 70,000 EUR 0,00

70  "dodávka kotvičiek =   70,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00

Osad. chodník. obrubníka kamen. stojatého s oporou do lôžka z 
betónu tr. C 12/15

Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek 
"O"-ost.odpad


