
 
  

 
OBEC ČIERNY BROD 

Obecný úrad 
925 08  Čierny Brod 1 

 
 

 
Výzva na predloženie ponuky 

(Prieskum trhu) 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov:                        Obec Čierny Brod  
Sídlo:    Obecný úrad, 925 08 Čierny Brod 
Kontaktná osoba:     Ing. Pavel Nagy – starosta obce                  
IČO:    00305880  
DIČ:     2021153519 
Telefón:   031/7848191 
Elektronická pošta:   obecciernybrod@stonline.sk  
Internetová adresa:   www.ciernybrod.sk  
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Materská škôlka - prístavba k školskej jedálni 
 

4. Opis zákazky:  
 

Jedná sa o novostavbu materskej škôlky. Budova bude jednopodlažná, nepodpivničená a 
zastrešená valbovou strechou. Budova bude bez bariér. Materská škôlka nesie názov rozprávkovo, 
kvôli tomu budova bude mať charakter malého kaštielika s vežičkou. Nad vstupom bude 
vybudovaná trojpodlažná veža, ktorá bude slúžiť zároveň ako rozhľadňa. 
Podrobný opis zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe tejto 
výzvy (projektová dokumentácia, výkaz výmer). 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s 
ekvivalentným riešením. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV: 45214100-1 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 141 660,00 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania zákazky prác: 
Obec Čierny Brod 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek 
verejného obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 

mailto:obecciernybrod@stonline.sk
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8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Max. 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 
sa  uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku „Integrovaný 
regionálny operačný program“ a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr vo dvoch splátkach. 1. faktúra po 
realizácií cca 50% z ceny diela a 2. faktúra po odovzdaní predmetu zákazky. Lehota splatnosti 
faktúry - požaduje sa do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

 

12. Ponuková cena  
Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena za zákazku musí byť stanovená 
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o 
cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na 
úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. 
Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, 
podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia 
niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 
 

13. Podmienky účasti: 
• Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Doklad 

nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ preverí požadované oprávnenie 
u úspešného uchádzača prostredníctvom verejne dostupných registrov. 

• Minimálne 1 referencia alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania v hodnote min. 140 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent v inej mene 
za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za 
práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú najmä 
práce na výstavbe budov občianskej výstavby. 

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa 
stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy - Opis predmetu obstarávania. 

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Minimálny obsah ponuky: 

• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 



• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu
zákazky požadujeme vypracovať len podľa priloženého výkazu výmer a presne v takom
zložení.

• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti

16. Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2018, 12:00 hod.

17. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad, 925 08 Čierny Brod
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke názvom:
Cenová ponuka – „Materská škôlka - prístavba k školskej jedálni“- Neotvárať !

18. Otváranie a hodnotenie ponúk: 13.11.2018, 13:00 hod na obecnom úrade Čierny Brod. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží
len úspešný uchádzač.

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.7.2019

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným

obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné
doklady, nebude obsahovať ponuku na celý rozsah prác, ponuka nebude vyhodnocovaná.

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a

nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené

osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

• V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v
uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky.

• Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov
objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas
plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od
zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.



• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.

Prílohy: 

Projektová dokumentácie a výkaz výmer sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho 
znázornenia: 

----------------------------------- 
Ing. Pavel Nagy 

starosta obce 

V Čiernom Brode,  31.10.2018 

Prílohy 
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Technická správa 
- Zdravotechnika - 


 
 


Zodpovedný projektant : Ing. Alfréd Gáspár 


Projektant   : Ing. Alfréd Gáspár 


 Stavba    : MATERSKÁ ŠKÔLKA - PRÍSTAVBA  


      K ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 


Investor   : Obec Čierny Brod 


Miesto    :  Čierny Brod, č.parc.: 136/1, 141, 142/1,145/2 


Stupeň PD   :  Projekt stavby k stav. povoleniu 


Dátum    :  04/2017 


 


 


Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola 


projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je 


vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami 


investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia navrhovanej prestavby a prístavby. 


 Existujúci objekt materskej školy-jedálne, inštalácie a stavebné úpravy nie sú 


predmetom tejto PD. Podrobnosti a detaily riešeného objektu budú dopracované v ďalšom 


stupni PD pre realizáciu stavby.  


Areaálové rozvody a prípojky budú riešené v samostatnom projekte, tento 


projekt rieši vnútorné a areálové rozvody vody a kanalizácie.  


 


Vodovod 


Zásobovanie plánovaného objektu pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu 


obce Čierny Brod prostredníctvom vodovodnej prípojky a  vodomernej šachty. Je nevyhnutné  


vykonať revíziu a preveriť technický stav, dimenziu a pod. vodovodnej prípojky resp. 


areálového vodovodu. V prípade potreby vykonať rekonštrukciu v potrebnom rozsahu, aby 


bolo zabezpečené plynulé zásobovanie objektov (vrátane existujúcich objektov areálu) vodou.  


Uzáver s vypúšťacím ventilom pre navrhovanú prístavbu bude umiestnený 


v armatúrnej šachte AŠ o vnútorných pôdorysných rozmeroch 0,9 x 1,2 m pri svetlej výške 


1,8 m. Armatúrna šachta AŠ je navrhnutá ako monolitická, izolovaná z armovaného betónu so 


zabudovanými vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru d 50 mm.  


V šachte budú osadené stúpadlá (viď. výkres AŠ). Vstup do šachty je možný cez 


štvorcový liatinový poklop s minimálnym rozmerom 600/600 mm, ktorý je opatrený vetracou 


hlavicou.  


 Vnútorný rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén)   


na zvárané resp. závitové spoje, napojený na existujúci rozvod v kotolni za predpokladu, že 


min. profil exist. vnútorného vodovodu je d 25- DN 20. Sociálne zariadenia na jednotlivých 


podlažiach (geléria) je nutne vykurovať, resp. v zimnom období temperovať proti zamrznutiu 


rozvodov. Rozvod pitnej vody bude vedený v podlahách a múroch opatrený tepelnou 


izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam (pozri výkresovú časť PD).                       
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Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry. Stúpačky, vrátane cirkulačného 


potrubia TÚV budú vedené v murive. Pre zabezpečenie plynulého zásobovania TÚV  bude 


slúžiť zariadenie pre  cirkuláciu teplej vody, a to: čerpadlo s príslušenstvom a potrubné 


prepojenia.  


Na prívodnom potrubí TÚV pre navrhované sociálne príslušenstvo (WC, sprchy, 


umývadlá a pod.) pre deti MŠ bude inštalovaný trojcestný zmiešavací ventil s výstupnou 


teplotou vody 35 °C. 


Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický zásobníkový ohrievač vody 


ELÍZ typu EURO 200  umiestnený v miestnosti 1.08 - miestnosť pre upratovačku. 


Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude inštalovaný poistný ventil so spätným 


ventilom a uzatvárací ventil (GK), na výstupe teplej vody len uzatvárací ventil (GK) a na 


cirkulačnom potrubí spätný ventil, filter, uzávery a čerpadlo. 


 Poţiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej dimenzie 


DN 32 s napojením na  areálový vodovod  cez AŠ s vypúšťacím ventilom. Pri výstupe  


stúpačky vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP resp.pre stúpačku požiarneho 


hydrantu  HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie.      


Pre poţiarne účely sa navrhuje hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou 


(hadicový navijak) dĺţky 30 m priemeru 25 mm s min. priemerom hubice alebo 


ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. 


Hadicový navijak bude umiestnený v miestnosti 1.01 - zádverie v zmysle projektu 


poţiarnej ochrany, ktorý bude napojený na stúpačku poţiarneho vodovodu.    


 


 


Kanalizácia  


 Vonkajšia kanalizácia splaškových odpadových vôd budú odvádzané do existujúcej žumpy.  


Je nevyhnutné  vykonať revíziu a preveriť technický stav žumpy resp. areálovej 


splaškovej kanalizácie. V prípade potreby vykonať rekonštrukciu v potrebnom rozsahu, aby 


bolo zabezpečené plynulé odvádzanie splaškových vôd (vrátane existujúcich objektov areálu).  


Navrhovaná vonkajšia splašková kanalizácia z rúr PVC d 125 mm - 15,5 m,    


PVC d 160 mm - 13,5 m a PVC d 200 mm - 35,5 m  sa napája na existujúcu ţumpu cez 


navrhované revízne šachty RŠ1 aţ RŠ4.   


Revízna šachta (RŠ) na splaškovej kanalizácii musí byť vodonepriepustná. Navrhuje 


sa z materiálu PVC s vnútorným priemerom d 400 mm s poklopom pre zaťaženie 250 kN. Pre 


prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie. 


Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je 


zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.  


Hlavný kanalizačný zvod je vedený pod podlahou z rúr PVC d 110, 125, 160 mm 


medzi základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé 


kanalizačné vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný 


podklad. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí 


nad strechu ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 1,5,7a,12,13). 


Daţďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý 


nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 
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Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. 


triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych 


sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce 


musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem 


použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.  


Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové 


lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná 


pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           


po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť. 


Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného 


výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     


na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.  


Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. 


tesnostnú skúšku kanalizácie. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 


podzemných inţinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 


Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 


V blízkosti inţinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 


ručne, bez mechanizmov. 


 


Hydrotechnické výpočty - prístavby -  podľa vyhl.  MŢP SR č. 684/2006 
 


1. Administratíva (skupina I.) 


- špecifická potreba vody : 60 l/zamestnanec, deň 


- počet zamestnancov : 5 osôb (4 učiteľok a 1 pomocná sila-upratovačka)                 


 


a., Priemerná denná potreba vody : QP1  


QP1 =  60 x 5 = 300 l/deň = 0,00347 l/s  


b., Maximálna denná potreba vody : QM1 


QM1= QP1 x kD = 400 x 1,4 = 560 l/deň = 0,00648 l/s 


c., Maximálna hodinová potreba vody : QH1 


QH1 = QM1 x kH = 560 x 1,8 = 1008 l/deň = 0,0117l/s 


kde :    kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               


kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 


2. Školstvo – materské školy (skupina VII.)       


- špecifická potreba vody : 60 l/ dieťa, deň 


- počet osôb : 50 detí        


        


a., Priemerná denná potreba vody : QP2  


QP2 = 60 x 50 = 3000 l/deň = 0,0347 l/s  


b., Maximálna denná potreba vody : QM2 


QM2= QP2 x kD = 3000 x 1,4 = 4200 l/deň = 0,0486 l/s 


c., Maximálna hodinová potreba vody : QH2 


QH2 = QM2 x kH = 4200 x 1,8 = 7560 l/deň = 0,0875 l/s 







 - 4 - 


 


kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               


kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 


3. Stravovanie (skupina V.) – výdaj jedál       


- špecifická potreba vody : 15 l/ dieťa, deň 


- počet osôb : 55 osôb (50 detí + 5 zamestnanci)                 


        


a., Priemerná denná potreba vody : QP3  


QP3 = 15 x 55 = 825 l/deň = 0,00955 l/s  


b., Maximálna denná potreba vody : QM3 


QM3= QP3 x kD = 825 x 1,4 = 1155 l/deň = 0,0134 l/s 


c., Maximálna hodinová potreba vody : QH3 


QH3 = QM3 x kH = 1155 x 1,8 = 2079 l/deň = 0,0241 l/s 


 


kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               


kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 


4. Celková potreba vody objektu : 


QP = QP1 + QP2  + QP3  = 300 + 3000 + 825 = 4125 l/deň = 0,0477 l/s 


QM = QM1 + QM2 + QM3 = 560 + 4200 + 1155 = 5915 l/deň = 0,0685 l/s  


QH = QH1 + QH2 + QH3 = 1008 + 7560 + 2079 = 10647 l/deň = 0,1232 l/s 


                               


5. Výpočet mnoţstva odpadových vôd : 


QOV = QP x t = 4125 x 21 = 86625 l/mesiac 


QOV = 86,625 m
3
/mesiac 


 


kde :  QP   je priemerná potreba vody (l/deň) 


t     je priemerný počet pracovných dní v mesiaci (deň) 


 


Produkcia odpadových vôd za rok : 


QOV,r = QOV x 12 = 86,625 x 12 = 1039,5  m
3
/rok 


 


Odpadové vody budú odvádzané do existujúcej žumpy. 


 


Záver 


 Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely 


zabezpečenia stavebného povolenia.   


Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby 


dopracovanú o podrobnosti, detaily a vonkajších rozvodov vrátane prípojok. 


 


 


Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                    04/2017     
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SPRIEVODNA SPRAV A 


A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 


Názov stavby : 
Miesto stavby : 
Okres: 
Kraj: 
Investor: 


Materská škôlka - prístavba k školskej jedálni 
Čierny Brod, parcela č.136/1, 136/9, 141 
Galanta 
TRNAVSKÝ 
Obec Čierny Brod 


A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 


A.2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 


Zastavaná plocha prístavby : 
Zastavaná plocha existujúcej jedálne 
Obstavaný priestor : 
Úžitková plocha 


A.2.2. Údaje o stavbe 


320,84m2 


401,0m2 


2025,5m3 


455,9m2 


Jedná sa o novostavbu materskej škôlky. Budova bude jednopodlažná, nepodpivničená 
a zastrešená valbovou strechou. Budova bude bez bariér. Materská škôlka nesie názov rozprávkovo, kvôli 
tomu budova bede mať charakter malého kaštielika s vežičkou. Nad vstupom bude vybudovaná 
trojpodlažná veža, ktorá bude slúžiť zároveň ako rozhľadňa. 


Prípojky všetkých potrebných inžinierskych sietí sú existujúce a budú riešené v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie. 
S touto výstavbou budú zvýšené kapacity škôlky zo súčasných 32 detí na 42 avšak s rezervou 
maximálne do 46 detí. 


A.2.3. Účel stavby 


Uvedený objekt bude slúžiť ako materská škôlka. 


A.3. PREHĽAD VÝCHODZÍCH PODKLADOV 


Projekt bol vypracovaný na základe architektonickej štúdie, riešenej podľa požiadaviek 
investora. Pre vypracovanie boli použité podklady a informácie dodané investorom. 


Existujúca budova škôlky : 


Súčasná budova materskej škôlky je zdevastovaná a nevyhovujúca na zabezpečnie potrebných 
kapacít a zvýšených nárokov na hygienické požiadavky. V existujúcej škôlke by bolo potrebné 
vymeniť vonkajšie a vnútorné výplne otvorov, kompletné rozvody vody, vybudovať rozvody 
teplej vody, vykurovania a elektroinštalácii. V minulosti obec riešila nedostatky provizórne: 
v budove zateká, elektrické spínače iskrili, okná sú v dezolátnom stave. 
Rekonštrukcia existujúcej budovy by bola takého rozsahu, že za tie finančné prostriedky sa dá 
vybudovať nová škôlka v areály existujúcej školy s celkovou kapacitou 185 detí a s existujúcou 
kuchyňou a jedálňou, ktorá bola v roku 2015 kompletne z rekonštruovaná z vlastných finančných 
prostriedkov obce. 


Ak by sa uvažovalo s rekonštrukciou existujúcej škôlky musela by byť rekonštruovaná aj 
jedáleň s kuchyňou, ktoré by boli oproti výstavbe novej škôlky nerentabilné a nákladovo 
d'aleko vyššie. 
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A.4. ČLENENIE ST A VBY 
Stavba sa člení na stavebné objekty: 


SO 01 Materská škôlka 
SO 02 Hojdačky a spevnené plochy. 


A.5. VECNÉ A ČASOVÉ V AZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 
Stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu a iné investície. 


A.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 
Užívateľom objektu budú najmenší obyvatelia obce Čierny Brod . 


A.7. TERMÍN ZAHÁJENIA A DOKONČENIA 
Zahájenje výstavby : marec 2018 
Ukončenie výstavby : september 2019 


A.8. CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU 
Na realizáciu stavby, riešenej v predkladanom projekte sa odhadujú stavebné náklady 


vo výške 150.033,33 €bez DPH. 
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A. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁV A 


B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
Bl.1. Zhodnotenie stavby 


Pozemok v intraviláne dediny je pravidelný, rovinatý. Inžinierske siete sú vedené v profile 
ulice. Prípojky inžinierskych sietí sú vedené v zemi. 


Uvažovaný objekt je osadený na pozemku vo vlastníctve investora, č. parcely 136/ 1, 136/9, 
141 v katastri obce Čierny Brod. Bude napojený na všetky potrebné inžinierske siete a odoberaným 
množstvom elektrickej energie a vody neprekročí povolené množstvá. 


1.2. Príprava pre výstavbu 
Nie sú potrebné žiadne špeciálne obmedzujúce opatrenia pri príprave staveniska a počas 


realizácie navrhovaného objektu. 


B.2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie a popis prevádzky 


Objekt je prízemný, nepodpivničený,je nepravidelného pôdorysného tvaru, zastrešený 
valbovou strechou. Z budovy bude umožnený vstup do veže a zároveň rozhľadne, ktorá bude trojpodlažná 
a zastrešená valbovým krovom. Nosný systém je tvorený sústavou obvodových i priečnych múrov, 
postavených na základových pásoch. 


Stavba nezhoršuje stav životného prostredia v danej lokalíte. 


SO 01 Materská škôlka 
Celkové ~ispozičné riešenie objektu vychádza z požiadaviek investora pričom je členené na: 


Viď pôdorys l.NP. 


VODOVOD 
Potrubie vonkajšieho , areálového rozvodu vody je vedené na pieskovom lôžku, v nezámrznej 


hÍbke 1,3 ma spádované do vodomernej šachty. 
Vnútorný rozvod vody rieši priložená dokumentácia zdravotechniky. 


KANALIZÁCIA 


Vnútorná kanalizácia bude z rúr PVC, vedených pod podlahou prízemia. Zvislé rozvody sa 
zasekajú do drážky muriva. Splašky budú vedené do verejnej kanalizácie. 


VYKUROVANIE 


V budove je navrhnuté vykurovanie pomocou radiátorov. Vykurovacím telesom sú radiátory, 
ktoré sú vykurované turbokotlom o výkone 25kW .. 


Kanalizačná prípojka 


Odvod splaškových vôd do verejnej kanalizácie zabezpečí kanalizačná prípojka. Splašky 
z objektu škôlky budú odvedené potrubím z rúr PVC. 


Čistenie prípojky kanalizácie sa bude vykonávať cez revíznu šachtu kanalizácie. Montáž 
potrubia vo výkope sa prevedie na pieskové lôžko. 


Vodovodná prípojka 


Prívod vody do objektu z verejného vodovodu bude zabezpečený navrhnutou prípojkou. 


B.2.1. Zásady technického riešenia stavby 
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Konštrukčné riešenie 
Nosný systém tvorí sústava obvodových a vnútorných stien, postavená na základových pásoch. 


Základové konštrukcie 
Objekt bude založený na betónových pásoch v hÍbke - 1,2 z betónu C 16/20. 


Zvislé konštrukcie 
Obvodové a nosné murivo navrhujeme z tehál HELUZ hrúbky 380mm a 240mm. Vnútorné 


priečky navrhujeme z tehál HELUZ hrúbky l l 5mm. 


Vodorovné konštrukcie 
Stropy nad stenami navrhujeme z keramických nosníkov a vložiek LEIER zaliatych betónom 


pevnostnej triedy C 16/20 a stužené sieťami KARI 6/150xl50mm. 


Strešná konštrukcia 
Tvorí ju drevený valbový krov uložený na obvodovom venci. 


Úprava povrchov 
Vonkajšie omietky budú hladké, upravené povrchovou zmesou POLIFARBE okrovej farby, 


povrch sokla bude z marmolizu hnedej farby. Drevené prvky fasády budú upravené transparentným 
lakom. Strešnú krytinu tvorí keramická krytina TONDACH červenej farby. 


Výplne otvorov 
Povrchy plastových okien zo strany interiéru budú biele a z exteriéru odtieň zlatý dub. Profil 


bude 8-komorový so zasklením koeficientom prestupu tepla 1,0. Vnútorné dvere sú drevené, osadené do 
drevených zárubni, opatrené transparentným lakovým náterom. 


Touto výstavbou sa ušetria finančné prostriedky obce nakoľko budova z energetického hľadiska bude 
zaradená do kategórie A až A+. Ušetria sa aj náklady na zabezpečenie raňajok, obedov a olovrantov 
nakoľko bude varené v existujúcej modernej kuchyne s jedálňou. 


8 .2.2. Starostlivosť o životné prostredie 


Stavba ajej prevádi:ka neovplyvňujú životné prostredie negatívne. 
odpady 


Počas stavby a prevádzky budú vytvárané nasledovné odpady : 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácii 
20 Komunálne odpady ( odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 
a inštitúcii) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu 


Odpady (17) budú odvážané a likvidované oprávnenou organizáciou na povolenej skládke. 
Odpady (20) budú zhromažďované v KUKA nádobách a likvidované oprávnenou organizáciou. 


- ochrana prírody a krajiny 
Pri navrhovanej výstavbe sa nerealizuje žiaden zásah do jestvujúcej zelene, resp. nedôjde k výrubu 
stromov. 


osvetlenie 
Priestory budú priamo osvetlené denným svetlom aj s umelým osvetlením, podľa nonnou udávaných 
hodnôt vo výške pôdorysnej plochy. 


vetranie 
Priestory budú vetrané prirodzene cez okná ••• „ „ • „. ie •• 


• ·„c'f'..· Jan~;.: .. . ""~ . . . . . ,„ 
8 .2.3. Starostlivosť o bezpečnost' práce /RJ.·~~~"aný ~1;·%«. 


Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. ,.,{ ... [g ~ ~f: ~: 
/ J •'° Ä" • ~/ <-; ~ . : . 


8.2.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby /-2„.. " e• : 


Stavba je navrhnutá v súlade s požiarnymi predpismi. / •• •••••• •'."' ~ :' 
l~/ / ·. !~83~~ . 


. Í // 


Vypracoval : Ing,arch.Ján Špánik V Čiernom Brode dňa 13.01.2017 
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P1Keramická dlažba


Jedáleň 81,2


10,46


Keramická dlažba


Keramická dlažba


Kuchyňa


Keram. obklad/v=2000mm/


Kotolňa1.18 5,49 Keramická dlažba


P1


P1


P1


Čistenie zel-ovocia


Sklad ov-zelenina


1.19


1.20


Sklad CO


1.21


1.22


P1Keramická dlažba


P1Keramická dlažba


Keramická dlažba


Sklad chlad., mraziaren


Šatňa, soc.zázemie1.23 Keramická dlažba


P1


P1


Kancelária1.24 P1Keramická dlažba


Výdaj jedál1.25 Keramická dlažba P1


13,08


10,90


7,07


5,90


13,00


16,61


3,02


Keramická dlažba


Keramická dlažba


Keramická dlažba


P1


P1


P1


1.26


1.07


1.27


1.10


1.11


1.12


1.13


1.141.15


1.16


1.17


1.18


1.19


1.20


1.21


1.22


1.23


1.24
1.25


Trieda, družina1.26 P2PVC


Chodba, šatník1.27 PVC P2


59,02


20,00


Domurovky z keramických tehál


NÁZOV


LEGENDA HMôT:


Konštrukcie určené na odstránenie, vybúranie


Jestvujúce murivo


1


2


3


1 - vybúranie plastových dverí, premiestnia sa do jedálne - položka 4


4


2 - vybúranie priečok hr.190mm, rozmer 2810 x 2900 
3 - vybúranie priečok hr.190mm, rozmer 1480 x 2900 
4 - vybúranie priečok hr.190mm, rozmer 1470 x 2900
5 - vybúranie okien rozmer 1470 x 2040 - 2ks 
6 - vybúranie okien rozmer 1170 x 2040 - 3ks


5


5


6


6


6


7


7 - vybúranie priečky rozmerov 1268 x 3500, hr.=190mm 


10


8


9


8 - odstránenie stropu so skladbami strechy, plocha 18,5m2
9 - vybúranie skladieb podláh, plocha 18,5m2 a výkop nových základových pásov
10 - odstránenie PVC krytiny, plocha 79,02m2


11


11 - vybúranie nosnéj obvodovej steny dl.8,2m, výšky 4,0m a hrúbky 450mm
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ĐPRAVA STIEN


TechnickĨ koberec


Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba57,8


m ĐPRAVA PODLĆH TYP2


Trieda1.03


1.02 Soci§lne z§zemie


Z§dverie, ġatne1.01


Ļ.M.


LEGENDA MIESTNOSTĉ:


NĆZOV MIESTNOSTI


Trieda


Jed§leŔ, spoloļ.miestnosŠ


1.04


1.05


1.06


Upratovaļka


1.07


1.08


14,5


103,0


2,5 Keram. obklad/v=2000mm/


12,3


62,4


P2TechnickĨ koberec


1.01


1.02


1.03


1.04


P1Keramick§ dlaģba


P1Keramick§ dlaģba


Prieļka hr.=125 mm, z teh§l HELUZ 11.5, na maltu v§p.cementov¼


NĆZOV


LEGENDA HM¹T:


Murivo z keramickĨch teh§l HELUZ, vn¼torn® hr.=300mm


Jestvuj¼ce murivo


1.05


Soci§lne z§zemie 14,5


103,0
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AREĆLOVħ  RE-01


1.06


1.07


1.08
Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba


Sklad hraļiek


Keram. obklad/v=2000mm/


Keram. obklad/v=2000mm/


A A A
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WC - zamestnanci1.09 4,2 Keramick§ dlaģba
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P1
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ĐPRAVA STIEN


Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba9,39


m ĐPRAVA PODLĆH TYP2


WC muģi1.12


1.11 WC ģeny


Z§dverie1.10


Ļ.M.


LEGENDA MIESTNOSTĉ: existuj¼ca jed§leŔ


NĆZOV MIESTNOSTI


VĨdaj jed§l


Pr²jem, umĨvanie riadu


1.13


1.14


1.15


Z§dverie


1.16


1.17


5,19


5,99


15,97


Keram. obklad/v=2000mm/


43,25


10,37


P1Keramick§ dlaģba


P1Keramick§ dlaģba


Jed§leŔ 81,2


10,46


Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba


KuchyŔa


Keram. obklad/v=2000mm/


KotolŔa1.18 5,49 Keramick§ dlaģba


P1


P1


P1
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1.13


1.141.15


1.16


1.17
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1.20
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1.24
1.25


Ļistenie zel-ovocia


Sklad ov-zelenina


1.19


1.20


Sklad CO


1.21


1.22


P1Keramick§ dlaģba


P1Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba


Sklad chlad., mraziaren


ĠatŔa, soc.z§zemie1.23 Keramick§ dlaģba


P1


P1


Kancel§ria1.24 P1Keramick§ dlaģba


VĨdaj jed§l1.25 Keramick§ dlaģba P1


13,08


5,70


7,07


5,90


13,00


16,61


3,02


Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba


Keramick§ dlaģba
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P1


AA


A


A


A


A


A A


A A A


A


A


1
P


1
L


A


A


B


B


B


B


B


B


3
P


3
L


4
L


3 P


4
P


3 L


5 L
5 P


6
P


2 L


4 P


3
P


Murivo z keramickĨch teh§l HELUZ, vonkajġie hr.=380mm
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Stavebná časť

		Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

		Názov žiadateľa				Obec Čierny Brod

		Názov projektu				Materská škôlka - prístavba k školskej jedálni

		Prioritná os				Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

		Špecifický cieľ				2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl





		P.č.		Názov výdavku		Skupina výdavkov		Merná jednotka		Množstvo		Jednotková cena 		Výdavky celkovo bez DPH

		Hlavná aktivita č. 1				Rozšírenie kapacít prístavbou nového objektu materskej školy k jedálni

		Neoprávnené výdavky

		1.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3		021 Stavby		m3		56.980

IROP: Množstvo zadávajte na tri desatinné miesta.		

IROP: Jednotkovú cenu zadávajte na dve desatinné miesta.		0.00

		2		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				m3		56.980				0.00

		3		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3				m3		131.660				0.00

		4		Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				m3		131.660				0.00

		5		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m				m3		188.640				0.00

		6		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3				m3		188.640				0.00

		7		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3				m3		160.544				0.00

		8		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu				m3		117.221				0.00

		9		Výstuž základových pásov z ocele 10505				t		1.544				0.00

		10		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10				m3		181.730				0.00

		Oprávnené výdavky

		11		Výstuž základových pásov z ocele 10505				t		0.429				0.00

		12		Násyp zo štrkopiesku pod vonk.vstup				m3		4.875				0.00

		13		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku				m3		9.883				0.00

		14		Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20				m3		68.460				0.00

		15		Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2				m		1.500				0.00

		16		Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 30 P10				m3		19.350				0.00

		17		Murivo nosné betonové 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm				m3		13.170				0.00

		18		Betón nadzákladových múrov, vonk.vstup.schodiska a rampy				m3		0.690				0.00

		19		Debnenie nadzákladových múrov  jednostranné zhotovenie-tradičné				m2		44.000				0.00

		20		Debnenie nadzákladových múrov  jednostranné odstránenie-tradičné				m2		44.000				0.00

		21		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm				ks		5.000				0.00

		22		Preklady  115/71-1250				ks		5.000				0.00

		23		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm				ks		184.000				0.00

		24		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm				ks		34.000				0.00

		25		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm				ks		128.000				0.00

		26		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm				ks		8.000				0.00

		27		Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm				ks		4.000				0.00

		28		Priečky z tehál 11,5 P+D pevnosti P 10 na maltu  MVC 2,5 hr. 11,5 cm				m2		130.640				0.00

		29		Podmurovanie striech z tehál priečkových tehál 				m2		22.000				0.00

		30		Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 20/25				m3		18.850				0.00

		31		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné				m2		104.720				0.00

		32		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné				m2		104.720				0.00

		33		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie				m2		104.720				0.00

		34		Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie				m2		104.720				0.00

		35		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505				t		2.780				0.00

		36		Betón nosníkov, železový tr.C 16/20				m3		2.766				0.00

		37		Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné				m2		18.540				0.00

		38		Debnenie nosníka odstránenie-tradičné				m2		18.540				0.00

		39		Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie				m2		7.046				0.00

		40		Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie				m2		7.046				0.00

		41		Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505				t		0.670				0.00

		42		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20				m3		17.400				0.00

		43		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie				m2		187.660				0.00

		44		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie				m2		187.660				0.00

		45		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505				t		3.378				0.00

		46		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20				m3		2.822				0.00

		47		Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505				t		1.100				0.00

		48		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie				m2		19.894				0.00

		49		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie				m2		19.894				0.00

		50		Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20				m		7.360				0.00

		51		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie+rampa				m2		4.771				0.00

		52		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie				m2		4.771				0.00

		53		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm				m2		88.000				0.00

		54		Betonáž okapového chodníka				m2		88.000				0.00

		55		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková				m2		104.720				0.00

		56		Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková				m2		868.510				0.00

		57		Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka imitacia skaly hr.12cm				m2		82.500				0.00

		58		Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.15cm				m2		396.400				0.00

		59		Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm graymix - mineralna vata zateplenie ostenia okien a dverí 				m2		24.000				0.00

		60		Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm				m3		23.450				0.00

		61		Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)				m3		20.828				0.00

		62		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI				t		1.989				0.00

		63		Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)				m3		50.250				0.00

		64		Samonivelizačná podl. hmota , hr. 3 mm				m2		297.700				0.00

		65		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm				m		42.800				0.00

		66		Dodávka parapetov vnút.plastových				m		42.800				0.00

		67		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m				m2		478.220				0.00

		68		Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky od 10 m do 30 m				m2		956.804				0.00

		69		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m				m2		478.402				0.00

		70		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m				m2		270.000				0.00

		71		Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom				ks		78.000				0.00

		72		Prvky pre uchytenie pomurnice				ks		159.000				0.00

		73		Oceľ.papuča pre osadenie stĺpov				ks		13.000				0.00

		74		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m				t		1,076.627				0.00

		75		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena				m2		737.000				0.00

		76		Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch				t		0.065				0.00

		77		Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K kúpelne				m2		40.900				0.00

		78		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením				m2		737.000				0.00

		79		Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35				m2		737.000				0.00

		80		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		1.495				0.00

		81		Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím				m2		322.240				0.00

		82		ISOVER -DOMO hrúbky 220 mm, doska z minerálnej vlny				m2		322.240				0.00

		83		ISOVER -DOMO hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny				m2		322.240				0.00

		84		Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm  Fólia				m2		335.000				0.00

		85		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38				m		182.000				0.00

		86		TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG				m		56.000				0.00

		87		TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG				m		102.000				0.00

		88		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m				t		5.384				0.00

		89		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x3, 2				m		32.000				0.00

		90		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x3,6				m		12.000				0.00

		91		Potrubie z novodurových rúr PVC  D 160x3, 6				m		13.500				0.00

		92		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4,9				m		17.500				0.00

		93		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8				m		18.000				0.00

		94		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8				m		32.000				0.00

		95		Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8				m		12.000				0.00

		96		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8				ks		25.000				0.00

		97		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8				ks		16.000				0.00

		98		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3				ks		8.000				0.00

		99		Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0				ks		2.000				0.00

		100		Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810				ks		3.000				0.00

		101		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 alebo DN 300				m		84.000				0.00

		102		Montáž dvierok kovových lakovaných				ks		2.000				0.00

		103		Dvierka krycie 30x30 cm nerezové				ks		2.000				0.00

		104		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		2.506				0.00

		105		Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32				m		6.000				0.00

		106		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3, 4				m		2.000				0.00

		107		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4, 3				m		7.000				0.00

		108		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4				m		8.500				0.00

		109		Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6, 7				m		11.000				0.00

		110		Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním				m		56.000				0.00

		111		Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním				m		102.000				0.00

		112		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15				ks		79.000				0.00

		113		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20				ks		3.000				0.00

		114		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25				ks		2.000				0.00

		115		Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2				ks		39.000				0.00

		116		Elektrické podlahové vykurovacie fólie  dodávka a montáž s termostmi v každej miestnosti				ks		1.000				0.00

		117		Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4				ks		16.000				0.00

		118		Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20, obj.č.1260602				ks		11.000				0.00

		119		Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1				ks		3.000				0.00

		120		Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25 (konopná hadica)				ks		1.000				0.00

		121		Spätná montáž vodonera závitového, rúrky oceľ. alebo olovené G 1/2				ks		1.000				0.00

		122		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50				m		257.000				0.00

		123		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80				m		257.000				0.00

		124		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		0.361				0.00

		125		Montáž záchodovej misy kombinovanej 				súb		11.000				0.00

		126		Sanitárna keramika JIKA WC KOMBI zadný rovný				ks		11.000				0.00

		127		Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA  biela				ks		11.000				0.00

		128		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva				súb		12.000				0.00

		129		Sanitárna keramika LYRA 1427.2 umývadlo 60 cm biele				ks		12.000				0.00

		130		Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13				ks		11.000				0.00

		131		Sanitárne armatúry Flexi hadice k batérii 8x12 nerez opletenie (F1/2"xM10)  60 cm, č. 13601260				ks		11.000				0.00

		132		Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm				ks		2.000				0.00

		133		Zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm				ks		2.000				0.00

		134		Montáž kútu sprchového				ks		2.000				0.00

		135		Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová				ks		1.000				0.00

		136		Sanitárna keramika  JIKA  MIRA výlevka - 5104.6				ks		1.000				0.00

		137		Výtokové armatúry  Geberit DUOFIX montážny prvok pre vylevku				ks		1.000				0.00

		138		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2				ks		24.000				0.00

		139		Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13				ks		24.000				0.00

		140		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2				ks		12.000				0.00

		141		Výtokové armatúry bateria umývadlová stojánková				ks		12.000				0.00

		142		Montáž batérie sprchovej nástennej,držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy				ks		2.000				0.00

		143		Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm				ks		2.000				0.00

		144		Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 50				ks		12.000				0.00

		145		Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21				ks		12.000				0.00

		146		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		0.632				0.00

		147		Montáž  prepážok z fošňovej alebo hranolkovej konštrukcie z latkových priečok vč dodávky a dverí				m2		52.976				0.00

		148		Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm				ks		132.000				0.00

		149		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2				m		338.880				0.00

		150		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2				m		481.950				0.00

		151		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2				m		221.750				0.00

		152		Rezivo na krov				m3		21.230				0.00

		153		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm				m2		325.000				0.00

		154		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm				m2		325.000				0.00

		155		Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.13-15mmxš.60-130mm				m3		2.882				0.00

		156		Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty				m3		24.110				0.00

		157		Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť do 0,5 mm m				m2		64.110				0.00

		158		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m				t		14.768				0.00

		159		SDK podkrovie s izoláciou a parozábranou ISOVER kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKFI hr. 15 mm				m2		322.240				0.00

		160		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m				t		2.410				0.00

		161		Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 250 mm				m		144.000				0.00

		162		Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche				m2		2.520				0.00

		163		Úžľabie z pozinkovaného Pz plechu rš 550 mm				m		47.600				0.00

		164		Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 200 mm				m		42.800				0.00

		165		Oplechovanie balkónov z. Pz plechu rš 330 mm				m		12.300				0.00

		166		Odpadné rúry Stabi Cor D 100 mm				m		39.000				0.00

		167		Žľaby Stabi Cor  podokapné polkruhové veľkosť 150 mm				m		41.350				0.00

		168		Žlabový kotlík				ks		30.000				0.00

		169		Krytina betónová drážková strecha jednoduchá na sucho				m2		352.000				0.00

		170		Krytina betónová  drážková hrebeň z hrebenáčov 				m		90.000				0.00

		171		Krytina betónová  drážková nárožie 				m		53.800				0.00

		172		Prekrytie strechy jednoduchej fóliou 				m2		352.000				0.00

		173		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		15.932				0.00

		174		Obloženie palubovka BO hrúbky 20 šírky 100 cm				m2		45.864				0.00

		175		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové				ks		8.000				0.00

		176		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa				ks		2.000				0.00

		177		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa				ks		1.000				0.00

		178		Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa				ks		5.000				0.00

		179		Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do  oceľovej alebo fošňovej zárubne,dvojkrídlové				ks		1.000				0.00

		180		Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 190x197 cm prefa				ks		1.000				0.00

		181		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm				ks		5.000				0.00

		182		Zárubňa  vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZCPLJK17				ks		5.000				0.00

		183		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm				ks		3.000				0.00

		184		Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 380, šírka 900mm				ks		3.000				0.00

		185		Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 350 mm				ks		1.000				0.00

		186		Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 380      				ks		1.000				0.00

		187		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m				%		0.473				0.00

		188		Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 800 mm				ks		8.000				0.00

		189		Montáž plastových okien 				m2		62.475				0.00

		190		Dodávka plastových okien, trojizolačné sklo, farba interier biela, exterier -zlatý dub				m2		62.475				0.00

		191		Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1450 mm				ks		2.000				0.00

		192		Plastové dvere  otváravé, 2/3 presklené, s nadsvetlíkom výšky/šírky  2400/1450 mm				ks		2.000				0.00

		193		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m				%		0.651				0.00

		194		Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm				m2		20.970				0.00

		195		Dlaždice keramické 				m2		22.019				0.00

		196		Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm,výška 100 mm				m		64.000				0.00

		197		Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité 200x100 mm,výška 100 mm				m		15.870				0.00

		198		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm				m2		254.940				0.00

		199		Dlaždice keramické  8mm 1 IIa				m2		254.940				0.00

		200		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		7.071				0.00

		201		Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm				m2		206.000				0.00

		202		Laminátové parkety KRONOSPAN 				m2		206.000				0.00

		203		Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením				m		297.700				0.00

		204		Lišta parketová 				m		297.700				0.00

		205		Podložka vyrovnávacia a tlmiaca penová Mirelon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy				m2		206.000				0.00

		206		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		2.686				0.00

		207		Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 200x100mm				m2		142.900				0.00

		208		Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 Ia				m2		142.900				0.00

		209		Montáž plastových profilov pre obklad  vč dodávky				m		44.400				0.00

		210		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m				t		2.716				0.00

		211		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter				m		175.000				0.00

		212		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením				m2		44.100				0.00

		213		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním				m2		44.100				0.00

		214		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB				m2		963.333				0.00

		215		Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m				m2		973.230				0.00

		216		Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. výšky do 3, 80 m				m2		973.230				0.00

		217		Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)				ks		25.000				0.00

		218		Krabica prístrojová s krúžkom  typ: KPM 64/L    "111001245				ks		25.000				0.00

		219		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová				ks		22.000				0.00

		220		Krabica  KR 68-1902				ks		22.000				0.00

		221		Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová				ks		4.000				0.00

		222		Krabica  KO-125				ks		4.000				0.00

		223		Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2				ks		1.000				0.00

		224		Krabica 6455-11 acid				ks		1.000				0.00

		225		Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4				ks		3.000				0.00

		226		Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm				ks		3.000				0.00

		227		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1				ks		15.000				0.00

		228		Spínač 1    3553-01289 B1    lesklý biely				ks		15.000				0.00

		229		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A				ks		16.000				0.00

		230		Prístroj prepínača    3558-A51340    6+1				ks		16.000				0.00

		231		Kryt kolísky delený    3558C-A652 B1    lesklý biely				ks		16.000				0.00

		232		Jednorámček    3901A-B10 B    biely				ks		16.000				0.00

		233		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6				ks		10.000				0.00

		234		Prepínač 6    3553-06289 B1    lesklý biely				ks		10.000				0.00

		235		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejiv kou - radenie 1 S				ks		15.000				0.00

		236		Spínač impuls ABB /kolískový/				ks		15.000				0.00

		237		Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky				ks		8.000				0.00

		238		Senzor Busch -Wächter 180				ks		8.000				0.00

		239		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie				ks		25.000				0.00

		240		Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá				ks		25.000				0.00

		241		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z				ks		37.000				0.00

		242		Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, 2P+PE    5518-2600 S    sivá				ks		37.000				0.00

		243		Ventilátor  Limodor B/A+dobeh.relé SNR				ks		1.000				0.00

		244		Ventilátor Limodor B/A+dobeh.relé SNR				ks		1.000				0.00

		245		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg				ks		1.000				0.00

		246		Rozvádzač plastový RS-1				ks		1.000				0.00

		247		Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné				ks		10.000				0.00

		248		žiarovka 60W E27				ks		10.000				0.00

		249		Svietidlo 2112001 biele				ks		10.000				0.00

		250		Sklo 60W/317704213 guľa dymová bublinková				ks		10.000				0.00

		251		Svietidlo žiarovkové - typ 213 15 01 - 60 W, nást.,				ks		5.000				0.00

		252		žiarovka 60W E14 230V sviečková číra				ks		5.000				0.00

		253		Svietidlo 2131501				ks		25.000				0.00

		254		Svietidlo žiarovkové - typ 213 15 02 - 60 W, nást.,				ks		1.000				0.00

		255		Svietidlo žiarovkové nástenné do vonka IP 23				ks		1.000				0.00

		256		žiarovka 60W E27 iluminačná jasná Tesla				ks		1.000				0.00

		257		Svietidlo žiarivkové - typ 231 61 40 - 2 x 40 W, strop né, vaničkové				ks		50.000				0.00

		258		Trubice 36W 120cm				ks		100.000				0.00

		259		Svietidlo 2316140				ks		50.000				0.00

		260		Štartér ZTE 4-80W				ks		50.000				0.00

		261		Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)				m		49.000				0.00

		262		Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm				kg		30.184				0.00

		263		HR-Podpera PV 01				ks		6.000				0.00

		264		HR-Podpera PV 12				ks		40.000				0.00

		265		HR-Podpera PV 15				ks		34.000				0.00

		266		HR-Svorka SS				ks		30.000				0.00

		267		HR-Svorka SJ 01				ks		4.000				0.00

		268		HR-Svorka SJ 02				ks		24.000				0.00

		269		HR-Svorka SO				ks		5.000				0.00

		270		HR-Svorka SZ				ks		12.000				0.00

		271		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm  AlMgSi  D 8 mm				m		103.000				0.00

		272		Svorka  spojovacia  zliatina AlMgSi  označenie  SS s p. 2 skr, ZIN Hronský Beňadik				ks		8.240				0.00

		273		Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8, ZIN Hronský Beňadik				kg		14.008				0.00

		274		Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dľžky tyče				ks		12.000				0.00

		275		HR-Držiak DJ 2				ks		24.000				0.00

		276		HR-Zberná tyč JP30				ks		12.000				0.00

		277		HR-Ochranná strieška OS 02				ks		12.000				0.00

		278		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)				ks		68.000				0.00

		279		Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)				ks		3.000				0.00

		280		Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m				ks		12.000				0.00

		281		HR-Zemniaca tyč ZT 2 m				ks		12.000				0.00

		282		Vodič  medený  uložený pod omietkou CYR 2 x 1				m		27.000				0.00

		283		Vodič medený JEXY O 2x1				m		27.000				0.00

		284		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5				m		86.000				0.00

		285		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5				m		86.000				0.00

		286		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5				m		58.000				0.00

		287		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5				m		58.000				0.00

		288		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5				m		390.000				0.00

		289		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5				m		390.000				0.00

		290		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5				m		685.000				0.00

		291		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5				m		685.000				0.00

		292		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 6				m		8.000				0.00

		293		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x6				m		8.000				0.00

		294		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5				m		195.000				0.00

		295		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5				m		195.000				0.00

		296		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4				m		124.000				0.00

		297		Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4				m		124.000				0.00

		298		Elektrický bojler eliz euro 200				ks		1.000				0.00

		299		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 4				m		60.000				0.00

		300		Vodič medený CY 4 zz				m		60.000				0.00

		301		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6				m		38.000				0.00

		302		Vodič medený CY 06   zz				m		38.000				0.00

		303		Vodič  medený  a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 10				m		30.000				0.00

		304		Vodič medený CY 10   zz				m		30.000				0.00

		305		Podružný materiál				%		1.184				0.00

		306		Podiel pridružených výkonov				%		0.888				0.00

		307		Revízie elektro				hod		38.000				0.00

		308		Kompletné vyskúšanie systému				hod		6.000				0.00

		309		Skúšobná vykurovacia prevádzka 				hod		24.000				0.00

		310		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky				hod		16.000				0.00

		Celkom:												0.00

		DPH:												0.00

		Celkom s DPH:												0.00
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