
ZMLUVA O DIELO č .

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona Č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok Č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatel':

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Mesto Strážske

Námestie Alexandra Dubčeka 300,072 22 Strážske

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Tel.:

OO 325 813

2020742592

056/6491431

E-mail: strazske@strazske.sk

www.strazske.skInternetová stránka:

(Objednávater nie je platcom DPH)

(ďalej len "objednávater")

1.2 Zhotoviteľ: Štefan Harvila, Hankovce 131, 06712

sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Číslo účtu:
Zaregistrovaný:
Oddiel:
Vložka číslo:
Telefón:
E-mailová adresa:

Hankove 131,06712
Štefan Harvila
37371649
1031343907
SK1031343907
SK0609000000000462773024
Číslo živnostenského registra: 702-9642

0905375384
stefanharvila@gmail.com

(ďalej len" zhotoviteľ"]



Článok Č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou na
dodávku prác - postup podl'a § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

2.2. Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu:" Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií
žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom."
Kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K375

2.3. Názov zákazky:

Zákazka na dodanie prác s názvom:

Stavebno technické úpravy pre projekt

"Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov zš Mierová 1 v Strážskom."

2.4. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo podl'a:
- Návrhu ceny (cenovej ponuky), vypracovanej na základe poskytnutého výkazu výmer s opisom,
ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy.

Miesto stavby: zš Mierová 1 v Strážskom.

Článok Č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitel'a riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom:
Stavebno technické úpravy pre projekt "Projekt zlepšenia kl'účových kompetencií žiakov ZŠ
Mierová 1 v Strážskom" podl'a predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s

poskytnutým výkazom výmer a taktiež záväzok zhotovitel'a dodať objednávatel'ovi všetky s tým

súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné

k úspešnému odovzdaniu stavby.
3.2 Zhotovitel' potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou stavbou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu

oboznámil pred podpisom tejto zmluvy ana jej základe predložil objednávatel'ovi cenovú
ponuku a kalkuláciu podl'a výkazu výmer. Zhotovitel' teda potvrdzuje, že je schopný vykonať
dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podl'a
pokynov objednávatel'a.

3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávatel' a to písomnou formou.
3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s

cenovou ponukou je zhotovitel' povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne
upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel' je povinný do piatich pracovných dní
rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok Č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 60 dní od odovzdania
staveniska.



4.2 Objednávateľ sa zavazuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie
dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané
a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma
zmluvnými stranami.

Článok Č. 5
CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ČI. 3 je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je
doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) - prílohou č.1 tejto
zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je w3351,41€ - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná
DPH v príslušnej zákonnej výške670,28.€

Cena s DPH4021,69€

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani

v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí
objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ
vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávatel'om.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej
cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie
je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok Č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručen ú, ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom
objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok Č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá
za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.

7.2 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád,
zabezpečuje v mene objednávateľa .

7.3 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný
zhotoviteľ,

7.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku
ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

7.5 Objednávateľ vymedzí zhotovitel'ovi hranice staveniska.



7.6 Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.
7.7 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel'. Koordinátor

bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č.
396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti
s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

7.8 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.9 Zhotovitel' je povinný predložiť atesty zabudovaných materiálov.

Článok č. 8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podl'a podmienok tejto zmluvy,
podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí
36 mesiacov.

8.3 Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné
náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č.9
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1
tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania
objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok
z omeškania vo výške 16,60 za každý deň omeškania.

Článok č. 10
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

10.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávatel'a v
rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 11
PRACOVNíCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

11.1 Zodpovední pracovníci zhotovitel'a:Štefan Harila
11.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatel'om bude v jazyku slovenskom.



Článok Č. 12
ZODPOVEDNOsfZAŠKODY

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými
prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

12.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby apo nej až do
úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok Č. 13
RIEŠENIE SPOROV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode,
zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok Č. 14
ZMENY A DODATKY

14.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou
formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch
zmluvných strán.

Článok Č. 15
OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach,
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela,
nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona
SR.

Článok č.1G
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa
budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon Č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný
rozpočet/vypracovaná na základe výkazu výmer ).

16.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
nedodržanie zmluvného termínu výstavby
porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

16.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.



16.5 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávatel' právo na náhradu
škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

16.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

16.7. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,
a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovatel' NFP a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán

a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.

16.8 V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania objednávateľ si vyhradzuje právo
využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

16.11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávatel' obdrží tri a zhotoviteľ obdrží
jeden rovnopis.

Strážske dňa ..:1~.:.Q!!...:.j,QlJ) v H~~r.!.!..~~ dňa ..~.:.~'1:~ JfJ

Objednávatel': Zhotovitel':
ŠTEFAN HARVILA

HANKOVCe "31
067 1,2HANKOVq&

leO:8737t649
le DPH:SK108134390'7/~~

........~ ~ .
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet



KRycí LIST ROZPOČTU
Stavba:

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom
Objekt:

1 - Stavebno technické úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 20.1.2020

Objednávateľ:
Mesto Strážske

IČO:
IC DPH

IČO:
IC DPH:

IČO:
IC DPH:

IČO:
IC DPH:

Zhotovitel':
ŠtefanHarvila Hankovce 131, 06712

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

Cena bez DPH 3351,41

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00

3351,41

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

670,28

Cena s DPH v EUR 4021,69

Projektant Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel' Zhotovitel'
-- - --

äTEFAN HARVIlA
HANKOVCE 131

087 1,2HANKOVCe
IC ~:87371'649 .

:8K1091343907

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: ~ Pečiatka
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ROZPOČET

Objekt

Stavba:
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom

1 - Stavebno technické úpravy

Miesto:

Objednávatel':

Zhotovitel':

PC Typ Kód

Náklady z rozpočtu

o HSV

o 2
K 285175111

o 3

2 K 317162102

3 K 1342272121

o 6
4 K- [61246511-3

I
5 K 612468552

6 K 612481119

7 K 1642942111

8 ! M :5533108-680

o 9

9 K '941941041

10 K 941941291

11 K I 941 941841

K 196203113212

13 K 1965081812

14 K 968061116

15 K 979011131

1161 K 1979011141

i f7[ K T97908111-1-

181 K '979081121

19 K 979082111
1

20 K ,979082121

21 K 979087112
- 1-

22 K :979089012
I

o 99

23 K 999281111

o PSV

o 766

24 I K 1766662113
l

Mesto Strážske

ŠtefanHarvila Hankovce 131, 06712

Popis

Práce a dodávky HSV

Zakladanie
Osadenie ocel'ovej konštrukcie tŕňov pri (priečka -
nosná stena)

Dátum:

Projektant

Spracovatel'

MJ Množstvo J.cena [EUR]

2,816

Zvislé a kompletné konštrukcie
I Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky ks 1 000 15255
11~O~m,_vý~ky_~mm,(jlžI<y1250mm 'l' ! ' ,

Prrecky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 PD, na 2. 8405 23314
Iľ>.1VCa maIIiL'(TQNG í1 00xg49x5~_~ _ ~ _L~ _~~~ ~_ '- L
Úpravy Qovrchov, podlahy, osadenie

j- - -- - _. ---- --

Príprava vnútorného podkladu stien

Vnútorná omietka stien YTONG I'ahčená, hr. 10 mm
Potiahnutie vnútorných stien sklotextíinou mriežkou s
celoplošným prílepením

·Osadenie ocel'ovej dverovej zárubne alebo rámu,
:plochy otvoru do 2,5 m2
iKovová zárubňašírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a I k
121OOmm, jednodie0fLzamurovaci~ I _ s

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Montáž lešenia I'ahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10m

·Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia I'ahkého pracovného radového s podlahami

.širkv Qad 1,00 d9_L~O m. vjšky do 10 m

.Dernontáž lešenia I'ahkého pracovného radového s
liJgdlahami šírky_na(L1,~Qdo 1,:20 ml. výšk'Ldo 10 m
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých
hr. do 150 mm, -0,19600t

i Búranie dlažieb, z k'amen.,cemenl, terazzových,
čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -

t9,06~OQt
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu -

0,012t
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

~- - ---

[.Príplatok za každých ďalších 3.5 m
-- ~ - -"--- - -- ~- ---

[Odvoz sutiny a~yb.9ranýc_h hmôt ~a skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
ďalší 1 km

'Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt'
do 10 m
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
za každých ďalších 5 m

·Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú
idopravu sutiny

- IpoplatOkza skla-dovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01
),ostatn_é

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

·vonkajších plášťov výšky do 25 m

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie stolárske- -- -

Montáž dverového krídla jednokrídlového do
-,-existujúcej zárubne, vrátane Is.9vaDla
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2,267
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2,267

1,364
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2,032'

11,062

5,117

44,220,

109,763

2,451

1,360

1,625

2,601

3,495

2,390

21,112

6,627

12,330

0,393

9,527

1,072

4,326

18,000

33,168

30,352

20.1.2020

Cena celkom [EUR]

3351,405

1 143,655

129,536

129,536

211,209

15,255

195,~~41___ ~_J

460,110
34,1581

185,9521

86,017

44,220,

109,763 I

297,559

24,5221

I

13,607

16,258

18,2201

l
41,842]

I
16,742

47,861

15,023 ,
27,952

0,891
I

21,5981

i
2,430

9,807

40,806

45,241

45,241

1 959,562

102,799
-30,35-;1



PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 M 5491502040
Kovanie - 2x kl'učka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta

ks 1,000 19,076 19,076
BB, FAB

26 M 6117103100
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština,

ks 1,000 53,371 53,371
~povrch fólia M10, plné, šír~ 620-~OO mm

D 771 ľojlal~y ~ dlaždíc 1 750,418

27 K '771411001
Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 65 x 250 I-

m 36,000' 6,650 239,4001
,I11Ql ,

- - - -- - r - __ ~ l

Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 i
28 M 5976409000

31a
m2 9,180 21,639 198,646

- -
29 K 771575109

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300
m2 43,127 14,302 616,802

x 300 mm

30 M 5978650320
dlaždice keramické protišmykové, rozmer 297x297x8

m2 43,990 15,812 695,570mm

D 776 Pojlahy povlakové _ 88,925

31 K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy

m2 31,500 2,823 88,925
_,Iepených ~ pqcjložkou, -0,001001

D 784 Dokončovacie práce - mal'by 17,4~0
Mal'by z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne

32 K '784452271 nanášané dvojnásobné základné na podklad m2 16,100 1,082 17,420
iemnozrnnv výšky do 3,80 m

D M Práce a dodávky M 248,188

D 21-M Elektromontáže 248,188
Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V

33 K 210111002 vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. ks 7,000 3,562 24,9341

viečkom) ,
34 M 3450334600 Zásuvka CEG 1632 ks 7,000 4,212 29,484

11

35 ' K_j210801114 IKá~el_me~~nt ul~žený pevne CYKY 3x2,5 m 25,000 1,258, ~1 ,4501

36 ' M 13410350086 I CYKY 3x2, 5 Káb~1 pre pevné uloženie, medený STN m 25,000 0,818 20,450
I -

, 37, KJEP IPráce súvisia~e ~ m~ntážou hod i 8,000 12,540 100,320

38 K jEP2 Oopojenie rozvodov v objekte sub 1,000 15,860 15,860

39 K EP3 pomocný materiál sub 1,000 25,690 25,690
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