
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1 , 968 26 Nová Baňa 

Tel: 045/6782875, fax:045/6782881, e-mail: minka@novabana.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov: 
IČO:
Poštová adresa: 
PSČ:
Mesto/obec:
Štát:
Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: 
Telefón:
E-mail:

Mesto Nová Baňa
00320897
Námestie slobody 1
968 26
Nová Baňa
Slovenská republika
Mestský úrad Nová Baňa, Nám. Slobody 1, 
968 26 Nová Baňa 
Mgr. Tomáš Minka 
0944 133 477
minka(g)jiovabana.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):www.novabana.sk

2. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25“

3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb:
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Druh zákazky: stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: ul. Školská 25, 968 01 Nová Baňa

4. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte na ul. Školská 25. Jedná sa 
o dámske a pánske WC na prízemí a pánske a dámske WC na 1.poschodí. Výkaz výmer pre jednotlivé 
WC je prílohou tejto výzvy.
Osobnú obhliadku je možné dohodnúť na tel. č. 0944133477 Mgr. Tomáš Minka.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 200 eur bez DPH

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne
do 14.06.2019,

7. Podmienky účasti, obsah ponuky
7.1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o 
verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.

Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:

mailto:minka%40novabana.sk
jiovabana.sk
:www.novabana.sk


a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku 
účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 
registra. Uvedené (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač 
aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo 
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača 
realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávate ľ. Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke 
link na overenie dokladu o oprávnení podnikať, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač 
nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov 
požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce v zmysle 
bodu 7.1,
b) cenu za predmet zákazky, doplnenú o svoje identifikačné údaje a podpísanú oprávnenou osobou 
uchádzača.

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať 
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo fotokópiu) v zmysle bodu 7.1 tejto 
výzvy alebo návrh zmluvy, bude zo zákazky vylúčený.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku 
alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom 
jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v 
slovenskom jazyku.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet 
obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet 
obstarávania.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť 
najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, 
platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

http://www.orsr.sk
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Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie 
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.05.2019 o 12:00 hod.
Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi 
(osobne - počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
MsU Nová baňa, Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika, v zalepenej obálke 
označenej „Súťaž - neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25“.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je 
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. 
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému 
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty 
nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1 Otváranie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí 
neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky.
10.2 Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom bude 
primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 
vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či profilu verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
10.3 Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po 
vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste v poradí.

11. Ďalšie informácie
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi.
11.2 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od 
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných 
ponúk -1, z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie 
povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk.
11.3 Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.

N
V Novej Bani, dňa.

Mestský úrad 
Námestie slobody č.l 

968 01 Nová Baňa

Mgr. Tomáš Minka 
OVŽPaSM

Prílohy:
lx Výkaz výmer stavebné úpravy sociálne zariadenie AUTOŠKOLA 
lx Výkaz výmer rekonštrukcia sociálnych zariadení



Odberateľ: Mesto Nová Baňa
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba :NOVA BAŇA - Mesto
Objekt :Stavebné úpravy sociálne priestory AUTOŠKOLA

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 11.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

011 63247-7005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm
1,8*1,8*2= 6,480

6.480 m2

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

003 94195-5001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 5,000 m2
011 95290-1111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 10,000 m2
013 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 2,000 kus
013 96806-1125R Zavesnie nových dvier vrátane kovani komplet s dodávkou 2.000 kus
013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad 0,250 t

011 99801-1001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
721 - Vnútorná kanalizácia

0,036 t

721 721 - Vnútorná kanalizácia a voda - nutné úpravy vody a kanalizácie 5,000 hod
MAT 005 722300 Podružný materiál k úprave vody a kanalizácie

721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
725 - Zariaďovacie predmety

1,000 EUR

721 72511-0811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 2,000 súbor
721 72511-9305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 2,000 súbor
MAT 642 3A0905 Misa - záchodová vrátane sedátka 2,000 kus
721 72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kq/kus 2.000 kus
721 72521-0821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 2,000 súbor
721 72521-9401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 2,000 súbor
MAT 642 211310 Umývadlo keramické 2.000 kus
721 72553-9001 Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L 2,000 súbor
MAT 920 AN03925 Hakl prietokový ohrievač vody na teplú vodu 2,000 kus
721 72582-0801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4

725 - Zariaďovacie predmety spolu :
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlaždíc keramických

2.000 súbor

771 77147-1113 Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm
1,8*3*2= 10,800

10,800 m

771 77157-1111 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty
6,48= 6,480

6,480 m2

MAT 597 651030 Dlaž. keramická 7,000 m2
771 99877-1101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :
0,969 t
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

77 - PODLAHY spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 78445-2571
784 - Maľby
Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1 far. dvoinás. v miest, do 3,8m 
31,6= 31,600

31.600 m2

784 - Malby spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M 
M21 -155 Elektromontáže

921 21 - M21-155 Elektromontáže dovedenie elektra do ohrievačov 2,000 kus
M21 -155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :
Rozpočet celkom bez DPH :
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Odberateľ: Mesto Nová Baňa 
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 11.04.2019

Stavba :NOVÁ BAŇA - Mesto
Objekt rekonštrukcia sociálnych zariadení
Časť :Upravená cenová ponuka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 ■ ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

014 34023-8233 Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3.700 m2

014 61240-1391 Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 12.000 kus
011 61246-5141 Stierka vnútorných stien a stropov vyrovnávacia BAUMIT,strojne, ručne nanášaná 

hr.3 mm
12,7= 12.700

12,700 m2

MAT 585 933130 Stierka BAUMIT vyrovnávacia
12,7*5= 63,500

63,500 kq

011 62248-4010 Potiahnutie vnut. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open
12,7= 12,700

12,700 m2

MAT 585 9B1303 Mriežka sklotextilná BAUMIT OPEN150502
17= 17,000

17,000 m2

MAT 598 9A0481 Lepidlo na sieťovanie stien
4= 4,000

4,000 kus

011 63247-7005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21,000 m2

003 94195-5001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 10,000 m2
011 95290-1111 Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m 40,000 m2
013 96806-1125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 4.000 kus
013 96806-1125R Dvere nové vrátane kovaní 4,000 kus
013 97801-3141 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 % po PSV prácach

10= 10,000
10.000 m2

013 97801-3191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % po PSV prácach 10,000 m2
013 97908-1111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 0,590 t
013 97908-1121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 5,900 t
013 97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 0,590 t
013 97908-2121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,590 t
272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 0,669 t
221 97908-7213 Ostatné demontážne práce pri rekonštrukcii 80,000 kpl.
013 97913-1409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *0"-ostatný odpad 0,590 t
011 99801-1001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

0,800 t

PRÁCE A DODÁVKY PSV
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

721 - Vnútorná kanalizácia
721 721 - Vnútorná kanalizácia a voda - nutné úpravy vody a kanalizácie 6.000 hod
MAT 005 722300 Podružný materiál k úprave vody a kanalizácie

721 - Vnútorná kanalizácia spolu :
725 - Zariaďovacie predmety

1,000 EUR

721 72511-0811 Demontáž záciodov splachovacich s nádržou 2,000 súbor
721 72511-9305 Montáž záchodovým mis kombinovaných 2,000 súbor
MAT 642 3A0905 Misa - záchodová vrátane sedátka 2,000 kus
721 72511-9309 Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus 2,000 kus
721 72521-0821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 2,000 súbor
721 72521-9401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 2.000 súbor
MAT 642 211310 Umývadlo keramické 2,000 kus
721 72553-0823 Demontáž elektr. zásob, ohrievačov vody tlakových do 2001 1,000 súbor
721 72553-9001 Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L 2.000 súbor
MAT 920 AN03925 Hakl prietokov/ ohrievač vody na teplú vodu vrátane batérie a montáže 2,000 kus
721 72582-0801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4

725 - Zariaďovacie predmety spolu :
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE
763 - Konštrukcie - drevostavby

2,000 súbor

MAT 585 812100 Spojivo osadz. KNAUF-PERFLIX 30kg 0,100 t
MAT 585 812161 Tmel vyrovn. Knauf-Uniflott na sádrokart. dosky HRAK 25kq 21,000 kq
763 99876-3101 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :
76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY
771 - Podlahy z dlaždíc keramických

0,121 t

771 77147-1113 Montáž soklov keram.rovných do malty do 12cm
3+3+2,5+2= 10,500

10,500 m

771 77157-1111 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x300 do malty
3,5*3+3‘3,5 = 21,000

21,000 m2

MAT 597 651030 Dlaž. keramická 24,675 m2
771 99877-1101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :
77 - PODLAHY spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE
783 - Nátery

3,074 t

783 783 - Nátery - zhotovenie olejového náteru
783 - Nátery spolu :

784 - Maľby

24,000 m2

784 78445-2571 Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvoinás. v miest, do 3,8m
106,375-24 = 82,375

784 - Malby spolu :
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 -155 Elektromontáže

82.375 m2

921 21 - M21 -155 Elektromontáže - demontážne práce
50= 50,000

10,000 hod

921 21020- Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - dodávka svietidiel 4 ks 4,000 kus
921 21020-100 Elektromontáže - montážne práce 30,000 hod
MAT 005 724100 Podružný materiál pre elektroinštaláciu 1,000 EUR
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková | Spolu Jednotková | Spolu %

M21 -155 Elektromontáže spolu : 
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

OSTATNÉ
NAD ZCP E- Ostatné nepredvídané práce pri rekonštrukcii - v sume cca do 5%

OSTATNÉ spolu : 
Rozpočet celkom bez DPH :

1,000 EUR
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