
EV I D. Č í s lO: 111/20 1 2

Zmluva o poskytovaní služieb Č. 5/2012
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka

(ďalej len "zmluva")

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Žatevná ul. č. 2
844 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ján Sandtner, starosta
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava - Dúbravka
č. účtu: 10128032/0200
IČO: 603406
DIČ: 20209120

a
Dodávateľ: FK CRA s.r.o.

Repašského 18
841 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Janky, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Bratislava - Dúbravka
č. účtu: 2061543032/0200
IČO: 35693720
DIČ:2020348528
IČ DPH: SK2020348528

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel:.Sro, vložka č.
11294/B

Podkladom na uzavretie zmluvy na komplexnú údržbu verejnej zelene, detských
ihrísk a pieskovísk a letnú údržbu komunikácii (ďalej len "zmluva"), boli súťažné
poklady a ponuka úspešného uchádzača, predložená do verejnej súťaže, vyhlásenej
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní").

Článok II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou
údržbou verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letnej údržby
komunikácii, ktoré zahŕňajú komplexný výkon letnej údržby verejných
priestranstiev a komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov
a parkovísk a to: kosenie, úpravu stromovej a krovitej zelene, odvoz odpadu,
čistenie plôch od odpadkov, údržba detských ihrísk a lavičiek v katastrálnom
území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Technická a cenová špecifikácia
a predpokladaný rozsah služieb je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.



2.2.. Dodávateľ bude predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe Č. 1 tejto zmluvy
vykonávať pravidelne od pondelka do nedele počas celého kalendárneho
roka, a to na základe mesačne konkretizovaných písomných požiadaviek
objednávateľa.

2.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvného vzťahu doplniť
a spresniť predmet zmluvy alebo rozšíriť, resp. zúžiť predmet zmluvy podľa
svojich potrieb a požiadaviek.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce a dodávky, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy skontrolovať, prevziať a uhradiť cenu podľa článku V. tejto
zmluvy.

Článok V

Cena a platobné podmienky

Článok III

Rozsah poskytovaných služieb

3.1. Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb je uvedený v prílohe Č. 1 tejto
zmluvy a bude objednávateľom mesačne konkretizovaný z hľadiska vecného
plnenia nadväzne na schválený rozpočet objednávateľa vždy k prvému dňu
v danom mesiaci. Rozsah služieb, výmer- množstvá a početnosť prác za rok
podľa prílohy Č. 1 je uvedený ako predpokladaný a pre objednávateľa nie je
záväzný.

3.2. Mesačnú konkretizáciu požiadaviek objednávateľa vždy k prvému dňu
v danom mesiaci bude vykonávať za objednávateľa oddelenie životného
prostredia a poľnohospodárstva.

Článok IV

Termíny poskytovania služby

4.1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby v týchto termínoch:
4.1.1. Kosenie trávy do 14 kalendárnych dní od vydania príkazu v mesačnej

konkretizácií požiadaviek objednávateľa podľa bodu 3.1. a spresnenia
zaslaného faxom alebo elektronickou poštou alebo písomnou komunikáciou.

4.1.2. Jarné a jesenné vyhrabávanie lístia v rozsahu stanovenom v špecifikácií do 30
kalendárnych dní od vydania príkazu v mesačnej konkretizácií požiadaviek
objednávateľa podľa bodu 3.1. a spresnenia zaslaného faxom alebo
elektronickou poštou alebo písomnou komunikáciou.

4.1.3. Ostatné služby budú vykonávané v mesiaci a ukončené v mesiaci v ktorom
bolo vydané zadanie na realizáciu služieb.

4.2. Termíny ukončenia realizácie sa predlžia o nepriaznivé klimatické podmienky,
ktoré budú zaznačené objednávateľom.

5.1. Ceny služieb sú stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
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o cenách") a na základe procesu obstarávania. Ceny služieb sú uvedené
v prílohe Č. 1 tejto zmluvy "Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný
rozsah služieb". Tieto ceny je možné upraviť len podľa článku V. bodu 5.4 tejto
zmluvy dodatkom k zmluve podpísaným obidvomi zmluvnými stranami. DPH
bude účtovaná vaktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, platných v čase fakturácie.

5.2. Ceny za služby, ktoré nie sú súčasťou prílohy Č. 1 a môžu sa vyskytnúť
v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy budú zmluvnými stranami
dohodnuté písomne na základe cenovej kalkulácie predloženej dodávateľom
a schválenej objednávateľom podľa § 3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

5.3. Zmeny cien služieb uvedených v článku V bodu 5.1 a v prílohe č.1 počas
platnosti zmluvy sú prípustne za týchto podmienok a v týchto prípadoch:

5.3.1. Zvýšenie cien služieb z titulu zvýšenia nákladov pri poskytovaní služieb
z dôvodu zmeny ceny pohonných látok. K zmene cien pristúpia zmluvné
strany na základe preukázaného rastu cien pohonných hmôt predloženého
dodávateľom a odsúhlaseného objednávateľom a to v prípade, že ceny
vstupov ovplyvnia dohodnutú cenu o plus 5% a viac. Úpravu ceny musí
dodávateľ písomne preukázať. V prípade zníženia cien pohonných hmôt
o viac ako 5 % sa ceny služieb adekvátne znížia.

5.3.2. Ceny služieb predmetu zmluvy sa môžu meniť najskôr po uplynutí 6 mesiacov
odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy na základe dodatku
k zmluve, po preukázaní nárastu cien a odsúhlasení zo strany objednávateľa
s výnimkou úpravy ceny uvedenej v bode 5.4.1.

5.3.3. Zvýšenie, resp. zníženie ceny nemá spätnú účinnosť.
5.3.4. K zmene cien služieb, ako aj k dohode o cene podľa bodu 5.3 môže dôjsť len

na základe preukázania dokladov a dohody zmluvných strán dodatkom
k zmluve. V prípade, že zmluvné strany sa nebudú vedieť dohodnúť v lehote
do 30 dní od jej prevzatého návrhu niektorou zo zmluvných strán na zvýšenie,
resp. zníženie ceny, bude to dôvod na odstúpenie od zmluvy.

5.3.5. V cenách služieb podľa bodu 5.1 nie je zahrnuté poskytovanie služby nad
rámec špecifikácie podľa prílohy č.1 ako odvoz odpadu nad 20 km vzdialenosť
od miesta poskytnutia služby. V tomto prípade bude doprava nad 20 km
fakturovaná podľa jednotkových cien uvedených v položke 12 odvoz odpadu
a jeho likvidácia prílohy Č. 1 Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný
rozsah služieb. Zmena ceny sa v tomto prípade nebude dohodovať písomnou
formou, dodatok k zmluve nebude potrebný. Vzdialenosť nad 20 km vecne
odsúhlasí objednávateľ.

5.4. Platobné podmienky:
5.4.1. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutočňuje bezhotovostnou

platbou na základe mesačnej faktúry, vystavenej dodávateľom najneskôr do 7.
pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.

5.4.2. Súčasťou faktúry bude súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných služieb.
Zodpovedný zamestnanec objednávateľa potvrdí svojím podpisom riadne
plnenie dodávateľa v zmluve dohodnutom rozsahu a kvalite. V prípade
porušovania povinností dodávateľa budú sankcie, na ktoré bola vystavená
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penalizačná faktúra, započítané podľa bodu 5.4.5 tohto článku. Platba sa
uskutočňuje príkazom na účet dodávateľa.

5.4.3. Dodávateľ môže fakturovať len práce, ktoré vykonal, a ktoré sú predmetom
tejto zmluvy, resp. predmetom dodatkov k tejto zmluve.

5.4.4. Faktúra musí obsahovať:
5.4.4.1. Číslo faktúry,
5.4.4.2. Zápis v obchodnom alebo v živnostenskom registri,
5.4.4.3. Peňažný ústava číslo účtu dodávateľa a objednávateľa,
5.4.4.4. Obchodné meno a sídlo dodávateľa a objednávateľa,
5.4.4.5. IČO a DIČ dodávateľa a objednávateľa, IČ DPH dodávateľa,
5.4.4.6. Dátum vystavenia faktúry,
5.4.4.7. Dátum zdaniteľného plnenia,
5.4.4.8. Dátum splatnosti faktúry,
5.4.4.9. Vyznačenie, či dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba,
5.4.4.10. Konštantný symbol,
5.4.4.11. Číslo objednávky, v prípade ak bola vystavená,
5.4.4.12. Ceny za vykonané služby,
5.4.4.13. Opis a rozsah poskytnutej služby,
5.4.4.14. Doklady podľa tohto článku,
5.4.4.15. Podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.

5.4.5. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s §
364 Obchodného zákonníka. Započítanie vzájomných pohľadávok sa
uskutoční nasledovne: V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných
strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zmluvy budú tieto predmetom
samostatných penalizačných faktúr, ktoré budú započítané pri úhrade
mesačnej faktúry po prevzatí predmetu zmluvy.

5.4.6. Úhrada faktúry sa uskutoční do 14 kalendárnych dní od jej doručenia
objednávateľovi.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1.1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť spoľahlivý pracovný personál a zabezpečí
i jeho kontrolu. Zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a osoby
prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy (ďalej len "zamestnanci"), sú
osobami bezúhonnými.

6.1.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce odborne a kvalitne, v súlade s normami
platnými v Slovenskej republike resp. v Európskej únii (EÚ) a v dohodnutom
čase. Zároveň sa zaväzuje používať prostriedky a mechanizmy, ktoré sú
vhodné a potrebné pre plnenie zmluvy.

6.1.3. Dodávateľ ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vymenuje
zodpovedného zástupcu, ktorý bude poverený prijímať informácie a pokyny od
objednávateľa a bude na účely plnenia tejto zmluvy dodávateľa vo vzťahu
k objednávateľovi zastupovať.
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6.1.4. Dodávateľ do 2 pracovných dní od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy
poskytne objednávateľovi menovitý zoznam zamestnancov zodpovedných za
plnenie tejto zmluvy.

6.1.5. Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenkyalna
absencia jeho zamestnancov, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc,
neovplyvnia plnenie zmluvy. V prípade absencie zamestnanca dodávateľ
zabezpečí náhradu v najkratšom možnom čase od zistenia uvedenej
skutočnosti, najneskôr do 24 hodín.

6.1.6. Dodávateľ poskytne všetky stroje, zariadenia a materiál, potrebný pre plnenie
zmluvy. Zároveň sa zaväzuje používať len také výrobky, ktoré sú nezávadné
a vylučujú poškodenie komunikácií a dopravnej zelene.

6.1.7. Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné
protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

6.1.8. Zamestnanci dodávateľa sú povinní hlásiť zistené závady a poškodenia
zelene oddeleniu životného prostredia a poľnohospodárstva.

6.1.9. Zamestnanci dodávateľa sa riadia pokynmi vedúceho určeného dodávateľom.
Dodávateľ pridelí svojim zamestnancom pracovný odev, ochranné prostriedky,
potrebné mechanizmy a náradia.

6.1.1. Dodávateľ zabezpečí odvoz nahromadených nečistôt na skládku odpadu
vlastnými zamestnancami a mechanizmami. Za likvidáciu odpadu zodpovedá
dodávateľ.

6.2.

6.2.1.

Práva a povinnosti objednávateľa služieb

Objednávateľ je povinný dohodnúť režim výkonu služieb v súlade s touto
zmluvou. Akékoľvek zmeny budú dodávateľovi okamžite oznámené.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť dohodnutý rozsah prác
podľa jeho potrieb a finančných možností.

6.2.2.

Článok VII

Zmluvné pokuty

7.1. Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nevykonaný predmet zmluvy,
resp. nevykonanú časť predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch podľa čl. IV
tejto zmluvy vo výške 0,05% z ceny nevykonaných služieb za každý deň
omeškania, najmenej však 200 EUR.

7.2. Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za výkon nekvalitných služieb
vo výške 0,15% z ceny dodania nekvalitných služieb, najmenej 200 EUR.

7.3. Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nesplnenie náhradného
termínu plnenia po nevykonaní predmetu, resp. časti predmetu zmluvy, ako aj
pri dodaní nekvalitne vykonaných služieb vo výške 0,15% z ceny
nevykonaných služieb, resp. z ceny dodania nekvalitných služieb za každý
deň omeškania.

7.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania za neuhradenie faktúry
v lehote splatnosti vo výške O, 05% z hodnoty nezaplatenej faktúry.
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Článok VIII

Záruky

8.1. Dodávateľ zodpovedá za:

8.1.1. kvalitné vykonanie prác,
8.1.2. za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Objednávateľ je povinný oznámiť reklamáciu zodpovednému zástupcovi
dodávateľa bez zbytočného odkladu v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy.

8.3. V prípade nekvalitného výkonu prác objednávateľ bude postupovať podľa
článkov VII. a IX. tejto zmluvy.

Článok IX

Osobitné ustanovenia

9.1. Kontrola vykonávaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov
obidvoch zmluvných strán počas preberania prác. Ak pri kontrole budú zistené
závady:

- v kvalite,
- nedodržaní početnosti prác za rok,
- rozsahu vykonaných prác,
- v nedodržaní dohodnutých termínov odstránenia závad,
zamestnanec oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva má právo
žiadať od dodávateľa odstránenie závad a vykonávanie prác dohodnutým
spôsobom a v dohodnutom termíne. Žiadosť o odstránenie vzniknutých závad
musí byt' doložená písomným záznamom, v ktorom budú vyšpecifikované
zistené nedostatky. V prípade rozporu budú spor riešiť priami nadriadení
zamestnanci. Za objektívne kritérium považujú zmluvné strany platné STN,
resp. normy medzinárodné, platné v EÚ.

9.2. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť dodávateľa odstrániť závady
uvedeným spôsobom.

9.3. Dodávateľ bude podávať denné hlásenie o zabezpečovaní jednotlivých
úkonov tvoriacich predmet zmluvy, ktoré predloží oddeleniu životného
prostredia a poľnohospodárstva najneskôr do 9:00 hod. bežného dňa.
Potvrdené denné hlásenia a týždenné preberanie prác tvoria podklad pre
"Súpis vykonaných prác", ktorý po obojstrannom potvrdení slúži ako podklad
pre vystavenie faktúry. Týždenné hlásenie bude obsahovať výkaz zmluvne
vykonaných prác s uvedeným časom použitia jednotlivých mechanizmov
a výkazom výmer.

9.4. Za škody, ktoré vzniknú porušením ustanovení tejto zmluvy, oneskoreným
a nekvalitným výkonom jednotlivých prác bude zodpovedať príslušná zmluvná
strana v zmysle Obchodného zákonníka.

9.5. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, a to aj bez udania
dôvodov vo výpovednej lehote 3 mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
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9.6. Objednávateľ moze odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie sa považuje

9.6.1. opakované nesplnenie termínu odovzdávania prác v zmysle tejto zmluvy,
9.6.2. opakované dodávanie nekvalitne vykonávaných prác,
9.6.3. opakované nedodržanie termínu odstránenia závad.
Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením druhej zmluvnej strane - dodávateľovi.

Článok X
Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

10.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 36 mesiacov od uzatvorenia
zmluvy.

10.3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

10.4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú pre obidve strany záväzné len
vtedy, ak boli vykonané v písomnej forme a podpísané štatutárnymi orgánmi
zmluvných strán.

10.5. Pokiaľ niektorá zmluvná strana predloží návrh dodatku k tejto zmluve, druhá
zmluvná strana sa zaväzuje vyjadriť sa písomne k tomuto návrhu najneskôr
v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.

10.6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, po tri pre každú zmluvnú stranu.
10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha:
10.7.1.Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný rozsah služieb

.........................................r..
Ing. Ján Sandtner

starosta

.............J/;; .
Ing. i oslav Janky

onateľ

V Bratislave dňar ~.;"O!JJ

FK CRA, s.r.o
RepašskéhO ',8

841 02 Bratislava
IČO: 35 693 72~),.,.

orč SK20203480c
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Príloha č.1

Technická a cenová špecifikácia a predpokladany rozsah služieb ročna"
Názov Merná Výmera - Početnost Jednotková Cena celkom Cena celkom
kategórie/položky/podpoložky jednotka množstvo prác za cena bez bez DPHv s DPHv EUR

rok DPHv EUR EUR

1) 2)

Údržba trávnikov
1. Trávniky
Jarné vyhrabávanie trávnika v rovine m2

alebo na svahu do 1:5 s odvozom
zhrabkov do 20 km
Jarné vyhrabávanie trávnika na svahu m2

cez 1:5 s odvozom zhrabkov do 20
Jesenné vyhrabávanie lístia v rovine m2

alebo na svahu do 1:5 s odvozom
zhrabkov do 20 km
Jesenné vyhrabávanie lístia na svahu m2

cez 1:5 s odvozom zhrabkov do 20
Kosenie trávnika so zhrabávaním m2

v rovine alebo na svahu do 1:5
s odvozom zhrabkov do 20 km
Kosenie trávnika so zhrabávaním na m2

svahu cez 1:5 s odvozom zhrabkov do
20 km

567566

63300

567566

63300

567566

63300

0,2

0,2

0,4

0,4

0.0381

0,0614

0,0381

0,0829

4324,85 5189,82

777,32 932,78

8649,71 10379,65

2099,03 2518,84

4 0,0315 71 513,32 85 815,98

4 0,0448 11 343,36 13612,03

Odstránenie stariny s naložením m2

a odvozom odpadu do 20 km v rovine
2000 0,0995 199,00 238,80

Odstránenie stariny s naložením m2

a odvozom odpadu do 20 km na
svahu cez 1:5

1000 0,1161 116,10 139,32

Odstránenie ruderálneho porastu m2

s naložením v rovine a odvozom
zhrabkov do 20 km v rovine

1000 0,1327 132,70 159,24

Odstránenie ruderálneho porastu m2
s naložením a odvozom zhrabkov do
20 km na svahu cez 1:5

500 0,1493 74,65 89,58

Cistota - zber papiera a iného m2

odoadu s odvozom do 20 km
595486 36 0,0006 12 862,50 15435,00

Založenie parkovej trávy výsevom na m2

pôde vopred pripravenej s prvým
pokosením a odvoz odpadu do 20 km

1000 0,1161 116,10 139,32

Založenie parkovej trávy výsevom na m2

pôde vopred pripravenej s prvým
pokosením na svahu cez 1:5 a odvoz
odpadu do 20 km

500 0,1261 63,05 75,66

Rozrušenie pôdy nad 50 do 150 mm m2

Obrobenie pôdy prekopávaním do m2

híbky nad 50 do 100 mm v rovine

1000
1000

0,1029
0,0962

102,90
96,20

123,48
115,44

Obrobenie pôdy prekopávaním do m2

hlbky nad 50 do 100 mm na svahu
cez 1:5

200 0,2290 45,80 54,96

Obrobenie pôdy rýl'ovaním rro2

Obrobenie pôdy rýl'ovaním starého m2

trávnika

500
500

01858
0,6439

9290
321,95

111 48
386,34

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine m2

alebo na svahu do 1:5
1000 0,0331 33,10 39,72
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1) 2)

Obrobenie pôdy hrabaním na svahu m2 300 1 0,0464 13,92 16,70
cez 1: 5
Plošná úprava terénu v rovine alebo na m2 1000 1 0,0995 99,50 119,40
svahu do 1:5 bez doplnenia ornice pri
nerovnostiach /+ -/50 do 100
Plošná úprava terénu na svahu do 1: 5 m2 300 1 0,2323 69,69 83,63
Plošná úprava terénu pri m2 1000 1 0,1327 132,70 159,24
nerovnostiach /+-/100 do 150 mm
Plošná úprava terénu na svahu cez m2 300 1 0,2655 79,65 95,58
1:5
Umelým hnojivom na široko t 10 1 21 2441 21244 25493
Cena spolu za položku 1 bez DPH v 113572,44
EUR

DPH20%vEUR 22 714,49
Cena spolu za položku 1 vrátane DPH 136286,93
~EUR

Údržba vzrastlej
zelene
2.Stromy
Rez stromov netŕnitých ks 50 1 1,1783 58,92 70,70
presvetl'ovaním s priemerom koruny
do 2 m s odvozom konárov do 20 km
Rez stromov netŕnitých ks 100 1 5,4603 546,03 655,24
presvetl'ovaním s priemerom koruny
od 2 do 4 m s odvozom konárov do 20
Rez stromov netŕnitých ks 100 1 9,8154 981,54 1 177,85
presvetl'ovaním s priemerom koruny 4
- 6 m s odvozom konárov do 20 km
Rez stromov netŕnitých ks 50 1 12,1323 606,62 727,94
presvetl'ovaním s priemerom koruny 6
- 8 m s odvozom konárov do 20 km
Rez stromov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 20 1 1,0456 20,91 25,09
priemerom koruny do 2 m s odvozom
konárov do 20 km
Rez stromov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 40 1 2,6721 106,88 128,26
Ipriemerom koruny 2 - 4 m
Rez stromov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 40 1 3,5019 140,08 168,10
priemerom koruny 4 - 6 m
Rez stromov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 20 1 5,8288 116,58 139,90
priemerom koruny 6 - 8 m
Odstránenie nevhodných resp. ks 30 1 6,6387 199,16 238,99
vyschnutých drevín s priemerom
kmeňa do 1000 mm
Výrub drevín s naložením konárov na ks 30 1 13,4435 403,31 483,97
dopravný prostriedok s priemerom
kmeňa 100-200 mm
Výrub drevín s naložením konárov na ks 20 1 16,5969 331,94 398,33
dopravný prostriedok s priemerom
kmeňa 200-300 mm
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Výrub drevín s naložením konárov na ks 10 1 19,9163 199,16 238,99
dopravný prostriedok s priemerom
kmeňa 300-400 mm
Výrub drevín s naložením konárov na ks 5 1 48,1311 240,66 288,79
dopravný prostriedok s priemerom
kmeňa 400-500 mm
Výrub drevín s naložením konárov na ks 5 1 69,7072 348,54 418,25
dopravný prostriedok s priemerom
kmeňa 500-600 mm
Odstránenie pňa s naložením na ks 20 1 3,9832 79,66 95,59
dopravný prostriedok s priemerom pňa
100-200 mm
Odstránenie pňa s naložením na ks 10 1 13,6095 136,10 163,32
dopravný prostriedok s priemerom pňa
200-300 mm

Odstránenie pňa s naložením na ks 5 1 20,2482 101,24 121,49
dopravný prostriedok s priemerom pňa
300-400 mm
Odstránenie pňa s naložením na ks 5 1 30,2064 151,03 181,24
dopravný prostriedok s priemerom pňa
400-500 mm
Odstránenie pňa s naložením na ks 5 1 31,5342 157,67 189,20
dopravný prostriedok s priemerom pňa
500-600 mm
Hlbenie jám pre výsadbu objemu 0,05- ks 20 1 0,8464 16,93 20,32
0,125 m3 bez výmeny pôdy
Hlbenie jám pre výsadbu objemu ks 30 1 3,8604 115,81 138,97
O 125-040 m3

Hlbenie jám pre výsadbu objemu 0,40- ks 10 1 8,7963 87,96 105,55
1,00 m3

Príplatok za výmenu pôdy za každých ks 20 1 0,7568 15,14 18,17
započatých 10% objemu nad 0,05-
0,125 m3

Príplatok za výmenu pôdy za každých ks 30 1 2,8712 86,14 103,37
započatých 10% objemu nad 0,125-
04 m3

Príplatok za výmenu pôdy za každých ks 10 1 6,3101 63,10 75,72
započatých 10% objemu nad O ,4-1 ,OO
m3

Výsadba drevín s balom do vopred ks 10 1 0,6140 6,14 7,37
vyhlbenej jamy so zaliatím pri
priemere balu 100-200 mm
Výsadba drevín s balom do vopred ks 15 1 0,7169 10,75 12,90
vyhlbenej jamy so zaliatím pri
priemere balu 200-300 mm
Výsadba drevín s balom do vopred ks 15 1 1,0290 15,44 18,53
vyhíbenej jamy so zaliatím pri
Ipriemere balu 300-400 mm
Výsadba drevín s balom do vopred ks 5 1 2,6621 13,31 15,97
vyhlbenej jamy so zaliatím pri
priemere balu 400-500 mm
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Výsadba drevín s balom do vopred ks 5 1 4,3782 21,89 26,27
vyhlbene] jamy so zaliatím pri
priemere balu 500-600 mm
Výsadba stromov bez balu do vopred ks 10 1 1,1783 11,78 14,14
vyhíbenej jamy so zaliatím pri výške
kmeňa 1,8 - 2,5 m
Ukotvenie drevín troma kolmi ks 180 1 28380 51084 61301
Odstránenie výmladkov listnatých ks 100 1 0,6472 64,72 77,66
stromov s naložením a odvozom
odoadu do 20 km
Cena spolu za položku 2 bez DPH v 5965,98
EUR
DPH20%vEUR 1 193,20
Cena spolu za položku2 vrátane DPH 7159,18
vEUR
3. Kríky
Vyhrabávanie lístia zo zahustených m2 5000 1 0,2489 1 244,50 1 493,40
krovitých skupín s odvozom zhrabkov
do 20 km
Vypletie buriny zo súvislých krovitých m2 5000 1 0,3286 1 643,00 1 971,60
skupín s odvozom odpadu do 20 km
Odburinenie s nakyprením solitérnych m2 3000 1 0,9128 2738,40 3286,08
kríkov s odvozom odpadu do 20 km
Odburinenie súvislých krovitých m2 5000 1 0,6572 3286,00 3943,20
skupín s nakyprením a odvozom
odpadu do 20 km
Rez kríkov netŕnitých presvetl'ovaním ks 750 1 0,8497 637,28 764,74
s priemerom koruny do 1,5 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov netŕnitých presvetľovaním ks 1000 1 1,9949 1 994,90 2393,88
s priemerom koruny 1,5 - 3,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov netŕnitých presvetl'ovaním ks 100 1 2,8712 287,12 344,54
s priemerom koruny 3,0 - 5,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 300 1 0,9028 270,84 325,01
priemerom koruny do 1,5 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 150 1 2,2737 341,06 409,27
priemerom koruny 1,5 - 3,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých presvetl'ovaním s ks 50 1 3,2032 160,16 192,19
priemerom koruny 3,0 - 5,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov netŕnitých zmladením s ks 2500 1 0,9460 2365,00 2838,00
priemerom koruny do 1,5 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov netŕnitých zmladením s ks 500 1 1,9352 967,60 1161,12
priemerom koruny 1,5 - 3,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
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Rez kríkov netŕnitých zmladením s ks 50 1 3,1169 155,85 187,02
priemerom koruny 3,0 - 5,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých zmladením s ks 300 1 0,9792 293,76 352,51
priemerom koruny do 1,5 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých zmladením s ks 150 1 2,2671 340,07 408,08
priemerom koruny 1,5 - 3,0 m
s odvozom odpadu do 20 km
Rez kríkov tŕnitých zmladením s ks 50 1 4,0596 202,98 243,58
priemerom koruny 3,0 - 5,Om
s odvozom odpadu do 20 km
Hlbenie jám na výsadbu rastlín bez ks 100 1 0,1825 18,25 21,90
výmeny pôdy v objeme 0,01-0,02 m3

Hlbenie jám na výsadbu rastlín bez ks 100 1 0,2821 28,21 33,85
výmeny pôdy v objeme 0,0,2 - 0,05
m3
Hlbenie jám na výsadbu rastlín bez ks 150 1 0,6340 95,10 114,12
výmeny pôdy v objeme 0,05 - 0,125
m3

Výsadba drevín s balom do vopred ks 50 1 0,3618 18,09 21,71
vyhlbenej jamy pri priemere balu do
100 mm
Výsadba drevín s balom do vopred ks 100 1 0,5875 58,75 70,50
vyhlbenej jamy pri priemere balu do
100 -200 mm
Výsadba drevín s balom do vopred ks 150 1 0,7169 107,54 129,05
vyhlbene] jamy pri priemere balu do
200 -300 mm
Odstránenie nevhodných resp. ks 100 1 1,7094 170,94 205,13
vyschnutých kríkov
Cistota - zber papiera a iného odpadu m2 32000 1 0,0011 35,20 42,24
zo zahustených výsadieb kríkov
s odvozom odpadu do 20 km
Cena spolu za položku 3 bez DPH v 17460,60
EUR
DPH20%vEUR 3492,12
Cena spolu za položku 3 vrátane DPH 20952,72
vEUR
4. Ružové záhony
Odburinenie výsadieb ruží m2 120 2 0,7501 180,02 216,02
s nakyprením a odvozom odpadu do
20 km
Jarné odhrnutie ruží ks 240 1 0,0730 17,52 21,02
Jarný rez ruží s odvozom odpadu do ks 240 1 0,0730 17,52 21,02
20 km
Odstraňovanie odkvitnutého m2 120 2 0,1692 40,61 48,73
kvetenstva ruží s odvozom odpadu do
Ochrana ruží pred mrazom ks 240 1 0,0730 17,52 21,02
nakcočenim

--------- -
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Cena spolu za položku 4 bez DPH v 273,19
EUR
DPH20%vEUR 54,64
Cena spolu za položku 4 vrátane DPH 327,83
vEUR
5. ŽivÝ plot
Rez a tvarovanie živých plotov m2 2000 2 0,2821 1 128,40 1 354,08
s naložením a odvozom do 20 km
Zalievanie rastlín vodou m3 30 1 3,5119 105,36 126,43
Dovoz vody na zalievanie do 6 km m3 30 1 8,4810 254,43 305,32
Cena spolu za položku 5 bez DPH II 1488,19
EUR
DPH 20%11EUR 297,64
Cena spolu za položku 5 vrátane DPH 1 785,83
II EUR
6. Vázy a zvýšené záhony

INáter vázy z dreva ks 45 1 10,9539 492,93 591,52
Založenie záhonu s urovnaním a m2 1000 1 0,1228 122,80 147,36
nalož. a odvoz odpadu do 20 km
Odburinenie záhonov kvetín m2 1000 2 0,4846 969,20 1 163,04
s nakvorsním
Cena spolu za položku 6 bez DPH II 1 584,93
EUR
DPH20%vEUR 316,99
Cena spolu za položku 6 vrátane DPH 1 901,92
II EUR

Údržba ihrísk,
komunikácii a odvoz
odpadu
7. Lavice
Odstránenie neopravitel'nej lavičky ks 15 1 14,9372 224,06 268,87
s naložením a odvozom s následnou
úpravou terénu
Umiestnenie stabilnej lavice ks 15 1 19,2524 288,79 346,55
s vyhlbením rýh, osadením do betónu,
s odvozom prebytočného výkopu do
20 km
Prebrúsenie starého náteru a náter ks 100 1 0,0000 0,00 0,00
stabilnej lavice vrátane materiálu
- typ 1., II. ks 50 1 15,9330 796,65 955,98
- typ III., IV, V ks 25 1 12,2817 307,04 368,45
- typ VI, VII ks 25 1 8,6304 215,76 258,91
Oprava lavice, resp. vázy, demontáž hod 200 1 4,9790 995,80 1 194,96
poškodených a montáž nových častí
Výkon elektrocentrály hod 50 1 49790 24895 29874
Výkon zvarovacieho agregátu hod 50 1 9,2611 463,06 555,67
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Cena spolu za položku 7 bez DPH v 3540,11
EUR
DPH 20% v EUR 708,02
Cena spolu za položku 7 vrátane DPH 4248,13
vEUR
8. Spevnené plochy
Odstránenie prerastenej mačiny bm 2000 2 0,0697 278,80 334,56
s naložením a odvozom odpadu do 20
km
lametanie spevnených plôch m2 20000 2 0,0497 1 988,00 2385,60
s odvozom odpadu do 20 km
Cena spolu za položku 8 bez DPH v 2266,80
EUR
DPH20%vEUR 453,36
Icena spolu za položku 8 vrátane DPH 2720,16
vEUR

9. Detské ihriská a
pieskoviská

!VYbratie piesku z pieskoviska, m3 1486 1 6,6387 9865,11 11838,13
naiaženie a odvoz do 20 km
Vyskladnenie piesku t 1932 1 03319 641 23 76948
Nákup piesku, jeho naloženie , dovoz, m3 1486 1 1,7260 2564,84 3077,81
vyloženie a rozhrnutie v pieskovisku
Naloženie , dovoz, vyloženie a m3 110 1 6,6387 730,26 876,31
rozprestretie ornice v prebudovanom
pieskovisku
Osadenie zákazovej tabule ks 20 1 9,6262 192,52 231,02
k pieskovisku so zabetónovaním,
vrátane dopravy
Odstránenie nefunkčnej, ks 20 1 8,2984 165,97 199,16
neopravitel'nej tabule s jej naložením,
odvozom a následnou úpravou
Vypletie buriny z pieskoviska m2 2477 1 0,1759 435,70 522,84
Prerýl'ovanie piesku v pieskovisku m2 4953 1 0,1360 673,61 808,33
Prekopanie piesku v pieskovisku m2 4953 6 0,0979 2909,39 3491,27
Plošná úprava pieskoviska /+ -/ 30 cm m2 4953 6 0,2157 6410,17 7692,20
Vyhrabanie nečistôt, urovnanie m2 4953 6 0,0497 1 476,98 1 772,38
piesku, naloženie s odvozom odpadu
do 20 km
Odstránenie mačiny m 2477 6 0,0647 961,57 1 153,88
Zametanie spevnených plôch n"l2 11000 6 00497 328020 393624
Udržba, demontáž poškodených hod. 200 1 4,9790 995,80 1 194,96
častí, opravy a montáž nových
komponentov
Cena spolu za položku 9 bez DPH v 31 303,35
EUR
DPH20%vEUR 6260,67

icena spolu za položku 9 vrátane DPH 37564,02
vEUR
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10. Smetné koše
Vysýpanie smetných košov, odvoz ks 362 156 0,4248 23989,31 28787,17
odpadu do 20 km
Oprava, náter smetných košov hod 200 4,9790 995,80 1 194,96
Osadenie smetných košov 0,0000 0,00 0,00
zabetónovaním s manipuláciou do 5
km
a) v zeleni ks 35 9,6262 336,92 404,30
b) v asfalte resp. betónovom chodníku ks 10 24,4307 244,31 293,17
Cena spolu za položku 10 bez DPH v 25566,34
EUR
DPH 20% v EUR 5 113,27
Cena spolu za položku 10 vrátane 30 679,61
DPH v EUR

11. Letná údržba
komunikácií

ICistenie krajníc bez odburinenia bm 57000 2 0,0995 11 343,00 13 611,60
s odvozom do 20 km
Cistenie krajníc s odburinením a bm 57000 1,4 0,0995 7940,10 9528,12
s odvozom od adu do 20 km
Cistenie lapákov splavenín hod 50 2 49790 49790 59748
Cistenie kanalizačných vpustí, ručne ks 100 2 4,9790 995,80 1 194,96
s odvozom d 2 km
Zametanie spevnených plôch 2 20000 2 00165 660 OO 792 OO
Cena spolu za položku 11 bez DPH v 21 436,80
EUR
DPH20%vEUR 4287,36
Cena spolu za položku 11 vrátane 25724,16
DPHvEUR
12. Odvoz odpadu a jeho
likvidácia, alebo
Komunálne odpady kategórie
Ostatn OH

12001 38 drevo 3 500 1 6596 82980 99576
20 02 01 biolog. rozložitel'ný o. t 260 1,6596 431,50 517,80
200303 z čistenia ulíc t 230 17,5927 4046,32 4855,58
20 03 06 z čistenia kanalizácie t 60 39,5007 2370,04 2844,05
20 03 07 objemný o. t 260 22,2399 0,00 0,00
20 02 02 zemina t 50 1,6596 82,98 99,58
Cena spolu za položku 12 bez DPH v 7760,64
EUR
DPH20%vEUR 1 552,13
Cena spolu za položku 12 vrátane 9 312,77
DPH v EUR

Sumár položiek 1 -12



.13.Doprava
Názov kategórie Merná Výmera- Jednotková cena Jednotková cena
položky/podpoložky jednotka množstvo v EUR bez DPH v EURs DPH
Pristavenie, použitie, vyvezenie a -
vyprázdnenie kontajnera: 4)
Jazdný výkon 4) km 1,0622 1,2746
Manipulácia s kontajnerom 4) 15 min. 1,8257 2,1908
Použitie 4) deň 0,9958 1,1950
Preprava dopravným prostriedkom -
Jazdný výkon 4) km 0,9294 1,1153
Doba použitia 4) 15 min. 1,8257 2,1908
Mechanizmy ako napríklad UNe 4) hod. 18,2567 21,9080
Viečka 4) hod. 14,9373 17,9248
Ručné nakladanie a dočisťovanie hod 8,2985 9,9582
skládok a výkon ostatných činností
4)
Mechanizmus na zametanie ulíc 4) hod. 59,7491 71,6989
Mechanizmus na drvenie dreva do m3 24,8954 29,8745
priemeru 150 mm

Sumár jednotkových cien za
..

132,78
položku 13 bez DPHv EUR
DPH20%vEUR 26,56
Sumár jednotkových cien za 159,34
položku 13 vrátane DPHv EUR

FK RA, s.r.o.
Re šského 18

841 2 Bratislava
IČO: 35 693 720

DIČ: SK202034852


