Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná uI.1
90055 Lozorno
iČo : 00304905
DIČ: 2020643669

Objednávka Č. 43/2019
Dodávateľ:
Obchodně meno: H.L.Stav, spol. s r. o.
Sídlo: Kvetná i3, 90055 Lozorno
IČO: 35765283
Zápis.: v Obchodnom registri OS BA I., odd. Sro, vl. Č. 18944//B
Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 28.06.2019

Objednávame ti Vás:
Predmet plnenia: v zmysle Vašej víťaznej cenovej ponuky predloženej v rámci výzvy na predkladanie
ponúk na zákazku „Oplotenie kompostoviska v Lozorne“ v systéme TENDERnet
Názov
Oplotenie
kompostoviska
v Lozorne
vrátane
dodávky
a montáže
podľa
priloženej špecifikácie výkaz výmer

Cena v € bez DPH

Celková cena €
s DPH

3 812,26

4 574,71

-

4 574,71-

Spolu

Cena s DPH: 4574,71 EUR
Spósob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť do 30 dní odo dňa obdržania faktúry
Termín dodania: najneskór do 31.07.2019
Ďalšie dojednané podmienky / odlišne od ponuky dojednané podmienky:

Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a mými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu a Obchodné objednávacie
a nákupně podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 01.06.2019) pokial‘ táto
objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje výslovne nestanovia inak. Obchodné objednávacie
a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk.
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Sr
Mgr. uboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Výkaz výmer pre zákazku “Oplotenie kompostoviska Lozorno“ vrátane
dopravy a montaze
p.Č. Popis
štvorhranné pletivo, velkost oka 50/50mm, hr.drótu min.
1,65/2,5mm (pozink/poplast), výška pletiva 1,75 až 1,80m;
1 Povrchová úprava ZNi-PVC RAL6005
Napĺnacídrót 3,4mm namontovaný vtroch úrovniach; Povrchová
2 úprava ZNi-PVC RAL6005
3 Napinák; Povrchová úprava ZNi-PVC RAL600S

mj.
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1 259,70

brn
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1

192,00

192,00

108

2,00

216,00

5

8,00

Brána jednokridlová v/š 1,80/1,OOm, výplň pevná siet s okom
max.50/50/4mm, mechanické zaistenie zavretej brány vrátane
zámku, stĺpy brány zabetonované v zemi. Všetky kovové výrobky
7 (okrem pántov) povrchovo upravené ZNi-PVC RAL600S
ks
Výkop a zabetónovanie jamy pre stipiky a vzpery, hlbka min. 0,4
rn, priemer min. 150 mm alebo rozmeru min. 150x150 mm; betón
8 triedy 820
ks
Výkop a zabetónovanie jamy pne stipy brány jedno- a
dvojkrídlovej, rozmeru 300 x 300mm, hlbka min. 0,6 m; betón
9 triedy 820
ks

H.L.Stav, spols r.o., 30.5.2019

spolu

brn

Stípiky pnem. 48mm s Pvc krytkou, hrúbka steny 1,5mm a viac,
výška 1,8Gm nad zemou + min.0,40m zabetonované v zemi, osová
4 vzdialenost 2,5 - 3,00 m; Povrchová úprava ZN+PVC RAL6005,
ks
vzpery priemer 38 mm v rohoch a každých cca 25rn zabetonované
5 v zemi; Povrchová úprava ZNi-Pvc RAL600S,
ks
Brána dvojkr[dlová v/š 1,80/4,OOm, výplň pevná sjet s okom
max.50/50/4mm, stredový doraz zabetonovaný v zemi,
mechanické zaistenie zavretej brány vrátane zámku, stípy brány
zabetonované v zemi, Všetky kovové výrobky (okrem pántov)
6 povrchovo upravené ZNi-PVC RA16005
ks

Spolu bez DPH
DPH 20%
Cena celkom EUR

množstvo jednt.cena

40,00

3 812,26
762,45
4574,71

