
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1 , 968 26 Nová Baňa 

Tel: 045/6782875, e-mail: seclova@novabana.sk

Výzva
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 na uskutočnenie stavebných prác:

„Kultúrne centrum Nová Baňa“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: 
Sídlo 
Obec (mesto): 
PSČ:
Ulica:
Zastúpené:

Mesto Nová Baňa

Mesto Nová Baňa
968 26 Nová Baňa
Námestie slobody č. 1
Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom mesta

ICO: 00320897
DIČ: SK 202111455
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bank. spojenie: VÚB , a.s.
Stránkové hodiny v podateľni počas stránkových dní v čase od 8.00 hod. do 15.30 
hod.(nestránkový deň štvrtok)
Verejný obstarávate!’ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Janka Šeclová 
Telefón: 045 6782875, E-mail: seclova@novabana.sk

2. Typ zmluvy: zmluva o dielo a následná fakturácia

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrne centrum, Námestie slobody č. 2/2, Nová Baňa, 
CKN pare. č. 5/1, C KN pare. č. 5/4

4. Opis predmetu zákazky: projekt rieši stavebné úpravy jestvujúceho objektu a prístavbu vonkajšej 
šikmej rampy ku vstupu do objektu. Stavebné úpravy a prístavba rampy sú navrhnuté pre účely 
zriadenia mestskej knižnice v tomto objekte. Opis a rozsah stavebných úprav vrátane výkazu výmer 
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve. Nie je prípustné 
rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

6. Predpokladaná hodnota zákazky : 40 704,65 bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

mailto:seclova%40novabana.sk
mailto:seclova%40novabana.sk


7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 31.8.2019

8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
a/ dňa 20.5.2019 do 12.00 hod. stredoeurópskeho času
b/ doručenie osobne, poštou alebo kuriérskej služby v zalepenej obálke s označením súťaž
„Kultúrne centrum Nová Baňa“ - Neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Nová 
Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi 

a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách
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.

Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh zmluvy; ten verejnému obstarávateľovi 
predkladá len úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné 
z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na predloženie návrhu zmluvy a na rokovanie 
o zmluvných podmienkach a uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude 
vyhodnotená ako 2. v poradí.

V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 
podklady sa preto neposkytujú. Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona o VO je pre 
kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka predmetu zákazky.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa bude realizovať dňa 13.05.2019 so začiatkom 
o 9,00 hod. a stretnutím pred budovou podnikateľského centra na adrese Námestie slobody 2, Nová 
Baňa. Záujemcom sa odporúča vopred sa na obhliadku prihlásiť a to e-mailom na adrese: 
seclova@novabana.sk. V prípade, že záujemcovi tento termín zo závažných dôvodov 
nevyhovuje, dohodne si náhradný termín, kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta realizácie predmetu 
zákazky s cieľom, aby si sami na mieste overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na 
prípravu ponuky.
Účasť na obhliadke realizácie predmetu zákazky je dobrovoľná. V prípade, že sa záujemca 
nezúčastní obhliadky, bude sa mať za to, že porozumel podkladom, čo však nevylučuje, aby takýto 
uchádzač požiadal o vysvetlenie podkladov.
Na obhliadke bude všetkým záujemcom sprístupnené miesto realizácie predmetu zákazky. 
Obhliadky sa môže v mene záujemcu zúčastniť štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo 
osoba, písomne splnomocnená záujemcom. Písomne splnomocnená osoba predloží aj 
splnomocnenie, podpísané štatutárnym orgánom záujemcu.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta
Nová Baňa na roky 2019, formou bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 
kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok.

10. Podmienky účasti:
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:
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 
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis 
z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o 
oprávnení uskutočňovať stavebné práce 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 obstarávateľ. 
Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení podnikať, 
ktoré sú predmetom tejto zákazky.
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 preukazuje čestným vyhlásením.

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.

Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
• aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
• čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo fotokópiu) a čestné vyhlásenie bude zo zákazky 
vylúčený.

Ďalšie podmienky účasti: vyžadujú sa
• predloženie zoznamu splnených zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru, ktorých 

predmetom je realizácia stavebných prác za roky 2017,2018 - príloha č. 3 - VZOR.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie dokladov o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, čestného vyhlásenia a zoznamu 
splnených zmlúv

11. Spôsob určenia ceny: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Ak uchádzač je platcom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení zmluvná cena bez 
DPH, sadzba DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie platiteľom DPH, upozorní 
v ponuke. Zmluvná navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené 
s predmetom zákazky. Uchádzač vyplní prílohu č. 2 - Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie 
ponúk súčasťou, ktorej bude priložený ocenený Výkaz výmer.

• Uchádzač je povinný naceniť všetky položky v rámci Výkazu výmer. Každá nenacenená položka 
sa bude považovať za zahrnutú v cenách iných položiek a nebude možné ju fakturovať.

• Uchádzač nie je oprávnený meniť jednotlivé položky v rámci Výkazu výmer, môže ich iba vyplniť 
nacenením.
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• Uchádzač musí v ponuke uviesť pre každú položku jednotkovú cenu a celkovú cenu. Celková cena 
je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva. Položka s rovnakým názvom musí mať vždy 
rovnakú jednotkovú cenu. Jednotková cena a celková cena za položku musia byť zaokrúhlené a 
uvedené na dve desatinné miesta v písomnej podobe.

12. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že 
najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky.
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. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou alebo 
prostredníctvom webovej stránky Či profilu verejného obstarávateľa. Komisia vyhodnotí ponuky z 
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré 
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

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.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
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 
zákazky. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet 
obstarávania predmetu zákazky ako celku vrátane DPH.

14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená alebo ak ceny v ponukách 
presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky.
Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. do 31.08.2019.
V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania preukáže, že bude nevyhnutné predĺžiť lehotu 
viazanosti ponúk, bude verejný obstarávateľ o tejto skutočnosti a o novej lehote viazanosti ponúk 
informovať uchádzačov. Uchádzač je svojou ponukou viazaný aj počas tejto predĺženej lehoty 
viazanosti ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže. Ponuky 
doručené v lehote na predkladanie ponúk, sa záujemcom nevracajú. Zostávajú verejnému 
obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania.

V Novej Bani, dňa 6.5.2019

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta



Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a výkaz výmer

Kultúrne centrum Nová Baňa
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY
Názov stavby: KULTÚRNE CENTRUM, NOVÁ BAŇA
Miesto stavby: Nová Baňa, Námestie slobody 2/2
Katastrálne územie: Nová Baňa, C KN pare. č.: 5/1, 5/4,
Charakter stavby: stavebné úpravy a prístavba šikmej rampy

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Projekt stavby rieši stavebné úpravy jestvujúceho objektu na Námestí slobody 2 v Novej Bani, 
umiestneného na pozemku C KN pare. č. 5/1, v k. ú. Nová Baňa.
Jestvujúci objekt je jednoposchodový, čiastočne podpivničený objekt, s čiastočne využitým 
podkrovím, nepravidelného pravouhlého pôdorysného tvaru, celkových rozmerov 31,95*15,30 m. 
Súčasťou stavby je tiež prístavba vonkajšej šikmej rampy ku vstupu do objektu, ktorá je umiestnené 
čiastočne tiež na pozemkoch C KN pare. č. 5/4 k. ú. Nová Baňa.
Stavebné úpravy a prístavba sú navrhnuté pre účely zriadenia mestskej knižnice v tomto objekte.

Rozsah stavebných úprav:
• stavebné úpravy spojené s vybudovaním výťahovej šachty pre osadenie výťahu ( dodávku 

a montáž v réžii mesta),
• zamurovanie určených otvorov a vymurovanie určených priečok,
• povrchové úpravy vnútorných povrchov stien a stropov miestností,
• výmena zdravotechnických zariaďovacích predmetov,
• doplnenie určených vykurovacích telies vrátane rozvodov,

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Navrhovaná mestská knižnica bude využívať priestory na poschodí objektu.
Na poschodí bude prevádzka knižnice s oddeleniami dospelých a detí
Na prízemí bude hlavný vstup z dvora jestvujúcej tržnice slúžiaci hlavne pre knižnicu. K hlavnému 
vstupuje navrhnutý bezbariérový prístup šikmou rampou.
Jestvujúce hygienické zariadenia na prízemí, samostatné pre mužov a ženy, budú slúžiť pre 
návštevníkov knižnice na poschodí.
Pri hygienických zariadeniach je umiestnená tiež upratovacia komora s výlevkou.
Prístup na poschodie zostane jestvujúcim schodiskom z prízemia, naväzujúcim na hlavný vstup z 
dvora, a súčasne je vedľa schodiska navrhnutý nový osobný výťah, ktorý umožní prístup na poschodie 
aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Priestor schodiska je na poschodí uzavretý dverami od priestorov knižnice, z výťahu sa na poschodí 
bude vstupovať priamo do chodby, kde bude umiestnený pult pracovníka knižnice, kde budú 
poskytované informácie, kontrolovaný vstup do knižnice, ako aj vydávané a preberané výpožičky a 
pod.
Súčasne tam bude vyhradený priestor so šatňovými skriňami na ošatenie a skrinkami na tašky 
návštevníkov knižnice.
Priestory knižnice budú členené na oddelenie dospelých a oddelenie detí, pričom oddelenie detí bude 
hneď vedľa pultu, oddelené od chodby zasklenou stenou.
Oddelenie dospelých bude situované do veľkej miestnosti na poschodí a bude členené na časť 
s náučnou literatúrou a časť s beletriou.
Regály s knihami budú situované po bokoch, so strednou komunikáciou, ktorá vedie do zadnej časti 
miestnosti, kde umiestnené stoly s počítačmi a tiež stoly, slúžiace na štúdium a čítanie.
Vedľa tejto miestnosti sa v súčasnosti nachádza otvorená arkádová lodžia, ktorá bude slúžiť na čítanie 
novín a Časopisov.
Ďalej bude na poschodí pri vstupe umiestnená kancelária pracovníkov knižnice, ako aj sklady kníh.



Hygienické zariadenia na poschodí budú vyhradené samostatne pre pracovníkov knižnice a samostatne 
pre detských návštevníkov knižnice.
Pri hygienických zariadeniach je umiestnená tiež upratovacia komora s výlevkou.
V podkroví sa nachádza apartmán, ktorý zostáva zachovaný.

DOPRAVNÉ RIEŠENIE
Dopravné riešenie územia zostáva zachované bez úprav.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Navrhovaná stavba má zanedbateľný vplyv na životné prostredie. V súvislosti so stavbou nie je 
navrhnuté odstránenie drevín.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Zneškodňovanie odpadov z prevádzky zostáva zachované bez úprav.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra v území včítane prípojok inžinierskych sietí zostáva zachovaná bez úprav.

VYKUROVANIE
Súčasný stav: teplovodné ústredné vykurovanie s núteným obehom vykurovacej vody, s liatinovými 
radiátormi, pripojenými na rozvody prípojkami z podlahy.
Návrh riešenia: prekládka určených vykurovacích telies aj s armatúrami na prípojkách a úprava časti 
rozvodu. Rozsah prác: uzatvorenie hlavných uzáverov, vypustenie vody zo systému, demontáž 
radiátorov, demontáž potrubia prípojok k radiátorom, montáž demontovaných radiátorov aj s 
armatúrami na nové miesto, montáž potrubia prípojok od radiátorov k miestu odrezania pôvodných 
prípojok, napustenie odvodneného systému, tlaková skúška, nátery, tepelné izolácie.

ZDRAVOTECHNIKA
Jestvujúca zdravotechnická inštalácia zostáva zachovaná.
Projekt stavby rieši výmenu zariaďovacích predmetov, teda ich demontáž, demontáž ventilov 
a výtokových batérií, demontáž ohrievačov vody.
K novým zariaďovacím predmetom sa namontujú nové výtokové batérie a nové zápachové uzávierky. 
Teplá voda bude pripravovaná v elektrických tlakových ohrievačoch o obsahu 10 1. Rozvod studenej a 
teplej vody je navrhnutý z rúr PE tepelne izolovaných.

ELEKTROINŠTALÁCIA
Jestvujúca elektroinštalácia v suteréne a v podkroví objektu zostáva zachovaná, ako aj prívod do 
objektu a meranie spotreby elektrickej energie.

TECHNICKÁ SPRÁVA
BÚRACIE PRÁCE

• vybúranie otvorov v murive pre výťah
• vybúranie otvoru v strope suterénu (trapézový plech + dobetonávka hr. 10 cm) a vybúranie 

časti podlahy prízemia (PVC + betónová mazanina + minerálna vlna)
• vybúranie otvoru v strope prízemia (železobetónová doska hr. 15 cm), demontáž časti 

podhľadu miestnosti č. 112 (zavesený kazetový podhľad z minerálnej vlny) a vybúranie časti 
podlahy poschodia (PVC + betónová mazanina + minerálna vlna)

• vybúranie vyznačeného otvoru v strope poschodia (železobetónová doska hr. 20 cm) a časti 
podlahy podkrovia (PVC + betónová mazanina + minerálna vlna)

• odstránenie krytu spevnenej plochy dvora z betónu hr. 15 cm v mieste prístavby šikmej rampy
• vyfrézovanie drážky v stene 10/15 cm (10 bm) + drážky v podlahe 25/15 cm (4 bm) v mieste 

úprav trasy rozvodov ústredného vykurovania + vyplnenie maltou/betónom



ZÁKLADY
• základy šikmej rampy: základové pásy z prostého betónu C16/20 + zhutnený štrkový násyp 

hr. 15 cm
• bočné steny šikmej rampy: steny z pohľadového betónu C16/20

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
• navrhované murivá priečok resp. zamurovanie vyznačených otvorov: murivo z presných 

pórobetónových tvárnic na lepidlo
• navrhované steny výťahovej šachty : murivo z betónových debniacich tvárnic hr. 25 cm 

zaliatych betónom s výstužou

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
• podchytenie vybúraných dverných otvorov: oceľové valcované nosníky
• naddvemé preklady v navrhovaných priečkach resp. nad navrhovanými dverami miestnosti č. 

114:
• prefabrikované pórobetónové nenosné 100 x 249 x 1250
• [ podhľad výťahovej šachty: 2x sadrokartón protipožiarny + parotesná fólia + rošt z 

plechových stropných profilov + pásy z minerálnej vlny hr. 12 cm

VÝŤAH
• osobný výťah pre prepravu osôb, elektrický lanový s plynulou reguláciou frekvenčným 

meničom, určený na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
prevedenie podľa ustanovení

PODLAHY
• konštrukcia šikmej rampy betónová dlažba 50/50 cm hr. 4 cm protišmyková do 

mrazuvzdomého lepidla (mrazuvzdomá špárovacia hmota) + betón C16/20 hr. 10 cm 
vystužený oceľovou sieťovinou 6,3/6,3 100x100 + zhutnený štrkový násyp hr. 15 cm + 
zhutnený násyp suti

• nová nášľapná vrstva podláh podľa účelu miestností: keramická dlažba sociálne zariadenia

POVRCHY
• vnútorné povrchy navrhovaných murív z pórobetónových tvárnic: stavebné lepidlo vystužené
• sklotextilnou mriežkou + štuková omietka + penetračná emulzia + 2x maľba jednofarebná
• vnútorné povrchy ostatných zostávajúcich jestvujúcich stien na poschodí resp. omietaných
• stropov omietkou + 2x maľba jednofarebná
• vnútorné povrchy stien sociálneho zariadenia na prízemí keramický obklad jednofarebný 

matný 10*10 cm
• podlaha priehlbne a vnútorné povrchy stien výťahovej šachty do v. 20 cm: olejuvzdomý náter

Doplňujúce informácie a položky
Stavebná časť

• Výmena presklenia 2 x prasknutých skiel sklenej steny na poschodí
• Nakladanie vybúraných hmôt odhad 12 t
• Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt
• Tesnenie styku podláh poschodie a podkrovie v styku so zvislou stenou výťahovej šachty
• Začistenie omietok okolo obkladov a ostení
• Demontáž svietidla vo wc prízemie + miestnosť prízemie kde bude šachta
• Doizolovanie spodku výťahovej šachty hydrobitom
• Obitie nerovností, výspravky pod obklad a penetráciu pod obklad a dlažbu po búranísklotext. 

mriežkou
• Potiahnutie ostení a vonkajších stien výťahovej šachty



• Pačokovanie pod maľby
• Vyčistenie podláh miestností

Vykurovanie
• Zmena potrubia z ocele na Al-PEx
• Objímky do muriva - montáž viditeľne na sokel muriva
• Napojenie vedenia pre nové radiátory
• 3 x nové radiátory s montážou doskové Korad

Vypracovala: Ing. Šeclová Jana 
V Novej Bani dňa 6.5.2019



Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Kultúrne centrum Nová Baňa“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č.: Fax : e-mail:

Návrh plnenia kritérií

„Kultúrne centrum Nová Baňa“

Cena za predmet zákazky Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

V dňa:.............................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutámeho/nych zástupcu/ov



Príloha č.3 Súťažných podkladov
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, 
uskutočnených za roky 2017, 2018 - VZOR

Názov uchádzača:

P.č. Názov
odberateľa

Názov zákazky a popis 
stavebných prác

Miesto
realizácie

Termín realizácie Cena dodávky 
(EUR, bez 

DPH)
Začiatok Koniec

1.

2.

3.

4.

5.
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STAVBA KULTÚRNE CENTRUM, BERNOLÁKOVA UL., NOVÁ BAŇA
STAVEBNÍK MESTO NOVÁ BAŇA, NÁM. SLOBODY 1, NOVÁ BAŇA STUPEŇ: RP

VYPRACOVAL ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ PROFESIA: ARCHITEKTÚRA
GENERÁLNY PROJEKTANT ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT DÁTUM: 11/12
VYKREŠ SITUÁCIA M 1:500 Č. VÝKRESU:
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STAVBA KULTÚRNE CENTRUM, BERNOLÁKOVA UL, NOVÁ BAŇA
STAVEBNÍK MESTO NOVÁ BAŇA, NÁM. SLOBODY 1, NOVÁ BAŇA STUPEŇ: RP

VYPRACOVAL ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ PROFESIA: ARCHITEKTÚRA

GENERÁLNY PROJEKTANT ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT DÁTUM: 11/12

VÝKRES BÚRACIE PRÁCE - SUTERÉN 1:50 Č. VÝKRESU:





51 PNENIE 
S dICKÉHO

1FÁNENIE 
ICKÉHO

KERAMICKEJ DLAŽBY + OTLČENIE 
OBKLADU STIEN V. 180 CM

n Pnenie 7 dICKÉHO
KERAMICKEJ DLAŽBY + OTLČENIE 
OBKLADU STIEN V. 180 CM

KERAMICKEJ DLAŽBY + OTLČENIE 
OBKLADU STIEN V. 180 CM
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odstránení: keramickej dlažby 

VČ. KERAMICKÉHO SOKLlKA v. 10 cm
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STAVBA KULTÚRNE CENTRUM, BERNOLÁKOVA UL, NOVÁ BAŇA
STAVEBNÍK MESTO NOVÁ BAŇA, NÁM. SLOBODY 1, NOVÁ BAŇA STUPEŇ: RP

VYPRACOVAL ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ PROFESIA: ARCHITEKTÚRA
GENERÁLNY PROJEKTANT ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT DÁTUM: 11/12

VÝKRES BÚRACIE PRÁCE - PODKROVIE 1:5(A VÝKRESU: nJ 6



Ó. MIESTNOSŤ
PL.
(M!) PODLAHA STENY STROP

SV/PK-VK
(CM)
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JESTVUJÚCE MURIVO

MURIVO Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC 
ZALIATYCH BETÓNOM S VÝSTUŽOU

ZHUTNENÝ NÁSYP SUTI
+ ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP HR. 15 CM 

POZNÁMKA:
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STAVBA KULTÚRNE CENTRUM, BERNOLÁKOVA UL, NOVÁ BAŇA
STAVEBNÍK MESTO NOVÁ BAŇA, NÁM. SLOBODY 1, NOVÁ BAŇA STUPEŇ: RP

VYPRACOVAL ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ PROFESIA: ARCHITEKTÚRA
GENERÁLNY PROJEKTANT ING.ARCH. DANIEL BIZOŇ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT DÁTUM: 11/12

VÝKRES SUTERÉN M 1:50 Č. VÝKRESU:
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Č. MIESTNOSŤ
PL
(M2) PODLAHA STENY STROP SV/PK-VK

(CM)

101 INFORMAČNÉ CENTRUM 49,8 KER. DL 1 ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 130-300
102. KANCELÁRIA IC 16,1 LAMINÁT ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 315
103 KANCELÁRIA 12,8 LAMINÁT ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 140-315
104 KANCELÁRIA 8,5 LAMINÁT ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 200-305
105 CHODBA 14,2 KER. DL 2 ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 200-305
106 WC - ZAMESTNANCI 3,5 KER. DL 3 KER. OBKL. ŠŤUK. OM. 200-305
107 ŠATŇA - UPRATOVAČKA 2,0 KER. DL. 3 ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 200-305
108 SKLAD IC 5,0 KER. DL. 3 ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 280-305
109 SKLAD INVENTÁRU 7,7 KER. DL. 3 SANAČ. OM. ŠŤUK. OM. 230-320
110 CHODBA 20,2 KER. DL. 2 ŠŤUK. OM. BEZ ÚPRAV 285
111 VÝŤAHOVÁ ŠACHTA 3,0 - ŠŤUK. OM. - -

112 SKLAD 9,7 PVC ŠŤUK. OM. BEZ ÚPRAV 285
113 UPRATOVACIA KOMORA 1,3 KER. DL. 3 KER. OBKL. BEZ ÚPRAV 285
114 WC - MUŽI + IMOBILNÍ 3,0 KER. DL. 3 KER. OBKL. BEZ ÚPRAV 285
115 WC - ŽENY 2,7 KER. DL. 3 KER. OBKL. BEZ ÚPRAV 285
116 KUCHYNKA - PRÍPRAVŇA 16,4 KER. DL. 2 ŠŤUK. OM. BEZ ÚPRAV 285
117 ZASADAČKA - VÝSTAVY 63,5 LAMINÁT ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 355
118 ZÁVETRIE 15,7 BETÓN. DL. - - -

119 ŠIKMÁ RAMPA 9,6 BETÓN. DL. - - -

120 ŠIKMÁ RAMPA 22,9 BETÓN. DL. - - -

121 VYROVNÁVACIE SCHODISKO 2,5 BETÓN. DL. - - -

PRÍZEMIE SPOLU: 290,1

LEGENDA:
KER. DL 1 = KERAMICKÁ DLAŽBA GLAZOVANÁ 60/60 CM PROTIŠMYKOVÁ 

VČ. KERAMICKÉHO SOKLlKA V. 10 CM

KER. DL 2 = KERAMICKÁ DLAŽBA GLAZOVANÁ 33/33 CM PROTIŠMYKOVÁ 
VČ. KERAMICKÉHO SOKLlKA V. 10 CM



č. MIESTNOSŤ
PL.
(M’) PODLAHA STENY STROP

SV/PK-VK
(CM)

201 SCHODISKO 7,2 BEZ ÚPRAV ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 260

202 CHODBA - PULT - ŠATŇA 51,1 KOBEREC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 260

203 KNIŽNICA - ODD. DOSPELÝCH 140,2 KOBEREC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 340

204 KNIŽNICA - PERIODIKA 15,7 KOBEREC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 340

205 SKLAD 2,9 BEZ OPRAV BEZ ÚPRAV ŠŤUK. OM. 260

206 SKLAD KNlH 7,2 PVC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 260

207 SKLAD KNlH 12,0 PVC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 265

208 VÝŤAHOVÁ ŠACHTA - - ŠŤUK. OM. - -

209 WC - DETI 2,6 KER. DL 3 KER. OBKL. ŠŤUK. OM. 265

210 WC - ZAMESTNANCI 2,6 KER. DL 3 KER. OBKL. ŠŤUK. OM. 265

211 UPRATOVACIA KOMORA 1,3 KER. DL. 3 KER. OBKL. ŠŤUK. OM. 265

212 KANCELÁRIA 16,9 BEZ ÚPRAV ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 265

213 KNIŽNICA - ODD. DETI 41,2 KOBEREC ŠŤUK. OM. ŠŤUK. OM. 260

POSCHODIE SPOLU: 300,9



krycí list rozpočtu

Názov stavby Kultúrne centrum Nová Baňa JKSO

EČO

Miesto Nová Baňa

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Nová Baňa

Projektant

Zhotoviteľ 36014354

Spracoval

CPVRozpočet číslo Dňa Položiek

I II I|30. 4. 2019 I In CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

i HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia

5 "M” Dodávky 17 Iné VRN

6 Montáž 18 VR N z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % Z 40 704,65

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa

27 Kfzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie
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Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Kultúrne centrum Nová Baňa

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: Nová Baňa

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO Kultúrne centrum, Bernolákova ul., Nová Baňa CP
SO1 Stavebná časť
SO2 Vykurovanie

SO3 Zdravotechnická inštalácia
SO4 Elektroinštalácia 0,00 0,00 0,00
SO5 SKS 0,00 0,00 0,00
SO6 SKS-montaz 0,00 0,00 0,00

Celkom
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Stavba: Kultúrne centrum Nová Baňa 
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: Nová Baňa

ROZPOČET

Dátum: 30.4.2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 -ZEMNE PRÁCE
113106600 Rozobratie zámkovej dlažby m2 0,000

113107131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do
150 mm, do 200 m2 m2 4,155

113107132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150- 
300 mm, do 200 m2 m2 1,860

120003111R Príplatok za ručné kopanie v blízkosti konštrukcii m3 2,500
132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 3,944
132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v ryhách š. do 60 cm m3 3,934
151101201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 0,000
151101211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 0,000
161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 3,934
162201102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3 3,934
174101102 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch m3 2,467

2 - ZÁKLADY

271521111
Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 
mm m3 2,288

273321311 Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 - výť. šachta m3 1,620
273351215 Debnenie základových dosiek zhotovenie m2 1,525
273351216 Debnenie základových dosiek odstránenie m2 1,525
273362021 Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARÍ t 0,050
274313611 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 m3 3,893
274313611R Príplatok za pohľadový betón m3 0,918
274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie m2 8,000
274351216 Debnenie základových pásov odstránenie m2 8,000
274362021 Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARÍ t 0,053

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

310239211
Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v murive akejkoľvek hr. 
na maltu MVC m3 0,000

311272202
Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT25 hr.250mm s 
výplňou C16/20 m3 13,772

311361112 Vystuženie muriva z ocele 10425 t 0,208
312311911 Nadzákladové múry výplňové z betónu tr. C16/20 m3 0,168
312311911R Príplatok za pohľadový betón m3 0,168

312351105
Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné 
zhotovenie m2 0,840

312351106
Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné 
odstránenie m2 0,840

317142221 Preklady nenosné Hebel 1250x100x249 mm kus 0,000
317234410 Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehlami na maltu MC m3 0,190
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

317944311
Valcované nosníky osadzované do pripravených otvorov do 
č. 12 t 0,344

133833150
Tyč oceľová IPE S 235 J R G1 (11 373) označenie pňerezu 
100 t 0,078

133833200
Tyč oceľová IPE S 235 J R G1 (11 373) označenie prierezu 
120 t 0,084

133843300R Tyč oceľová UPE (11 373) označenie prierezu 120 t 0,168

133853250R
Tyč oceľová UPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 
100 t 0,041

319202331R
Vyrovnanie ostenie primurovaním hr. 80-150 mm bez 
odsekania m2 0,000

340239233
Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách 
YTONG hr. 100 mm m2 0,000

342272336 Priečky PPP Ytong hr.lOOmm 550kg/m3 m2 13,369

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
413941121 Osadenie ocel. vale. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12 t 0,042
MAT13383320
0

Tyč oceľová IPE S 235 J R G1 (11 373) označenie prierezu 
120 t 0,045

5-KOMUNIKÁCIE
596211210R Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov -pôvodná dlažba m2 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

611421133
Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková pod ocelové 
preklady vybúran.otvorov m2 3,977

611421331
Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10- 
30% m2 0,000

3 611421131

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, 
opravovaná plocha 5 %,štuková m2 569,380

2 612421131
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha do 5 %, štuková m2 1 114,521

611481112 Potiahnutie vnút. stropov vypnutím pletiva m2 3,977

612401391
Oprava omiet. stien a stropov do plochy 1 m2, zahrnuté aj 
ostenia otvorov do výťahu kus 7,455

16 612409991
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí,podláh, obkladov atď. m 101,850

612403399 Zaplnenie rýh v stenách maltou m2 1,000

612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10- 
30% m2 0,000

612421637 Omietka vnút. stien štuková - výť- šachta zvonka m2 39,445
612474115R Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice m2 0,000
612476015R Omietka vnút. stien sanačná, systém m2 0,000

612481119

Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch 
sklotextilnou mriežkou, výťah, šachta zvonka+ ostenia 
búraných otvorov + výspravka pod obklad a dlažbu m2 144,008

23 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter pod 
dlažbu a obklad m2 151,646

625252420
Zateplovací systém POLYSTYRÉN bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky hr. 100 mm m2 4,725

631312141 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy m3 0,150
631312611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm m3 0,000
631313611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm m3 1,139

631319153
Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. 
hr. do 12 cm m3 1,139
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celkom
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631319173
Pripi, za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. 
do 12 cm m3 0,000

631362021 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari t 0,068
631571001 Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho m3 1,073
632477005 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 0,000
632664111R Náter betónovej podlahy penetračnou emulziou m2 0,000

642952610
Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s 
montážnou penou kus 0,000

642952720
Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou 
penou kus 0,000

642952830
Osadenie dverných zárubní drevených do 10 m2 s 
montážnou penou kus 0,000

5 642944121R
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 
do 2,5 m2, vrátane náterov ks 2,000

27 553310007800 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P ks 1,000

26 553310007500 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm L ks 1,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
941955002 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m m2 0,000

4 941955001R
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m ks 1,000

941955102 Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m m2 0,000
943943221 Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m m3 25,300

943943292
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 
a -3222 m3 25,300

943943821
Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10
m m3 25,300

953942121R1 Osadenie pomocných opierok vo WC a pri umývadlách kus 4,000
553PC01000 Nástenná sklop opierka držadla pri WC kus 2,000
553PC01001 Nástenné držadlo vedľa umývadla kus 1,000
553PC01002 Vodorovné držadlo na vnútornú stranu dverí kus 1,000

953948121
Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 110 mm do betónu, ŽB 
alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru kus 0,000

953950122 Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 0,000

962031132
Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 
m2 m2 10,026

962032231 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 m3 1,466
963051113 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm m3 3,376
965024131 Búranie dlažieb z kameň, dosiek alebo mozaiky nad 1 m2 m2 10,050
965042131 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2 m3 0,957
965042241 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 m3 1,571
965081713 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 m2 13,695

965081813
Búranie dlažieb kamenín, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 
prízemie teraco soklík m2 1,290

968061112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 kus 0,000
968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 14,000
968061126 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2 kus 0,000
968062355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj, do 2 m2 m2 0,000
968071125 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 kus 0,000
968071126 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2 kus 0,000
968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 5,880
968072456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 m2 0,000
968072745 Vybúranie kov. stien výkladových do 2 m2 m2 0,000
968072747 Vybúranie kov. stien výkladových nad 4 m2 m2 0,000
971033521 Vybúr, otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 10 cm ks 2,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

971033641 Vybúr, otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm m3 0,000
971033651 Vybúr, otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm m3 0,000

971033691
Vybúr, otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. nad 90
cm m3 0,250

974031164R Vyfrezovanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm m 13,700
974031669 Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 45 cm m 11,700
974042567 Vysekanie rýh v betón, dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm m 2,500
976071111 Vybúranie kovových zábradlí a madiel m 0,000

976085311
Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 
m2 kus 0,000

978013191
Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % pod 
obklad m2 73,080

978059231 Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 2 m2 - m2 0,000
978059531 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 m2 76,118

24 973031334
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, - 
0,04000t - pre osadenie batérii ks 6,000

14 939941113R
Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry v stene šachty s 
podlahami m 12,400

15 952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - výmera podľa 
položky výspravky stropu m2 569,380

979011111 Zvislá doprava sute a vybúr, hmôt za prvé podlažie t 12,000

12 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt t 12,000

979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,000
979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 204,000

979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10
m t 12,000

13 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 12,000

998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 55,988

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné
713100831 Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov m2 10,052
713111111 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch m2 3,006
631411760 Doska miner, vlna hr. 12 cm m2 3,066
998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m % 0,258

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
721 72001- Zdravotechnická inštalácia-komplet-viď. príloha kus 1,000

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
731 73001- Vykurovanie-komplet -viď. príloha kus 1,000

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevostavby

763133021

Podhľady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky hr. 2x12,5 
m protipož. miestnosť 112 pre výťah - celá miestnosť 
prízemie m2 14,100
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763133040
Podhľady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky hr. 12,5 
mm pritipož. impregn. wc prízemie m2 3,000

998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 5,638

766 - Konštrukcie stolárske
766661522 Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad0,8m kus 0,000
766661542 Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 2-kr. nad1,45m kus 0,000

61172PC03
Dvere vchodové drevené preskl., dub masív 170/245+ 
stolárska zárubeň kus 0,000

61172PC04
Dvere vchodové drevené preskl., dub masív 115/245+ 
stolárska zárubeň kus 0,000

61172PC05
Dvere vchodové drevené plné., dub masív 105/210+ 
stolárska zárubeň kus 0,000

766662112 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m kus 0,000
766662122 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m kus 2,000

8 611610002200

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 a 900 mm, výplň
DTD doska, povrch fólia M10, plné - mč. 114 do Wc 1 np a 
m. č. 206 2 np ks 2,000
Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.

9 549150000500 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB ks 2,000
766662142 Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1,45m kus 0,000

766682111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny 
do 170 mm kus 0,000

766682211
Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere jednokrídl. 
hr. steny do 170mm kus 0,000

766682221
Montáž zárubní obložkových protipož pre dvere dvojkrídlové 
hr. steny do 170mm kus 0,000

611617130 Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub kus 0,000
611617210 Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub kus 0,000
611617250 Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub kus 0,000
611653030R Dvere vnútor. protipož. EW 45D3-C 60x197 dyhované dub kus 0,000
61165311OR Dvere vnútor. protipož. 80x197EW 30D3-Cdyhované dub kus 0,000
611653110R1 Dvere vnútor. protipož. EW 30D3 80x197 dyhované dub kus 0,000
611653110R2 Dvere vnútor. protipož. EW45D3-C 80x197 dyhované dub kus 0,000
611653270R Dvere vnútor. protipož. EW30D3-C 160x197 dyhované dub kus 0,000

6116D2701
Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝH A DB, BK, MHG, 
transparent - jednokr. dvere kus 0,000

6116D2751
Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝH A DB, B K, MHG, 
transparent -dvojkr dvere kus 0,000

766694114 Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. nad 260cm kus 0,000
6119A0202R Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír. 250 mm biela m 0,000
766695212 Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm kus 2,000

7 611890001500 Prah bukový, dĺžka 900 mm, šírka 100 mm - m. č 114 wc 1np ks 1,000

25 611890001100 Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm - m.č. 206 2 np ks 1,000
766695232 Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm kus 0,000
61187PC01 Hliníkový prah s prerušeným tepel. mostom m 0,000
766812111 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 120cm kus 0,000
766812115 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm kus 0,000
766812211 Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 120cm kus 0,000
766812213 Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 180cm kus 0,000
766812215 Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm kus 0,000

615812280R
Kuchynská linka 120cm+240cm, zapust.4-zón. 
sklokeramická platňa, včetne drezu súbor 0,000

766812830 Demontáž kuchýň, liniek drev. alebo kovových dl. do 180cm kus 0,000

Strana 5 z 8
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998766202 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m % 1,977

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
767111130R Montáž stien a priečok pre zaskl. z ocel. profilov m2 0,000

55303291OR
Stena ocelová s jednokr. dverami protipož. EW 60D1-C 
250/260 m2 0,000

767225110 Montáž zábradlia schodíšť osadenie stĺpika kus 0,000
767581801 Demontáž podhľadov, kazety prízemie celá miestnosť m2 16,740
767582800 Demontáž podhľadov, roštov m2 16,740

767641120R
Montáž + dodávka dvojkr.dverí celozasklených bezrámové, 
zar. poniklovaná kus 0,000

767995104 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií -madlo Z2 kg 0,000

767995105
Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií -zábradlie 
Z1 rampa č. 119 mb 14,400

553042330 Zábradlie šikmé z profilovej ocele - bez erbu N. Bane mb 14,400

998767202
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 
výšky do 12 m % 17,553

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických
771273113 Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm m 0,000
771273232 Montáž obkl.podstúp.hlad.keram.do lep.do 20cm m 0,000
5973A0194R1 Dlažba 300 x 300 mm -schodište m2 0,000
771473133 Montáž soklov keram.stupňov.do lepidla do 12cm m 0,000
771474113 Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm m 0,000

771554111R
Montáž podlahy betónovej do mrazuvzd.lepidla.lepidla + 
mrazuvzd. Spárovanie rampa 119 m2 9,490

592456020R Dlažba betónová 40x40x4 protišmyková rampa 119 m2 10,439
771575107 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu m2 21,873
5973A1014R Dlažba protišmyková do wc m2 15,065

28 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm - 
m.č. 206 na 2 np kvôli posunu priečky m 7,750

29 59774000100R

Dlaždice keramické gres podobný vzor ako existujúca 
chodbová Ixv 300x300 mm - m.č. 206 na 2 np kvôli posunu 
priečky m2 9,237

771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu m2 0,000
5973A0194R Dlažba keram. 330 x 330 mm protišmyková m2 0,000
771575110R1 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 600x600 do tmelu m2 0,000
5973APC01 Dlažba 600 x 600 protišmyková m2 0,000
771579791 Pripi, za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram. m2 13,695

998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12
m % 14,917

775 - Podlahy vlysové a parketové
775429124R Montáž podlahovej lišty prechodovej vŕtaním m 0,000
2841A9004R Prechodvá podlahová lišta m 0,000
775531800R Demontáž laminát, podlahy s lištami m2 0,000

775919115
Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv s 
lep spoj v drážke(clic) m2 0,000

611942122R Parkety laminátové hr. 8mm m2 0,000
611955080 Folia PE 0.20 mm m2 0,000
614200200R Lišta parketová MDF+fólia soklová m 0,000
998775202 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m % 0,000
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776 - Podlahy povlakové
776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených m 36,000
2841A9002 Sokel 2/4 m 37,800

776511810
Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky 
vr.časti miestn. č. 206 kvôli výťahu m2 38,168

776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov m2 21,920
284122100R Podlahovina PVC m2 24,112
776525111 Spojovanie podláh z plastov zvarovanie za tepla m 20,000
776572100 Lepenie povlakových podláh z textilných pásov m2 0,000
697410020R Koberec PAD vlákno s tehlonovou úpravou m2 0,000

998776202
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 
m % 8,096

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
781415011 Montáž obkladov vnút. z obklad, pórovin. do tmelu m2 74,318
5974A4205R Obkladačka m2 78,034

998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 
m % 28,137

783 - Nátery
783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 24,340
783225600 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email m2 13,000
783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 24,340
783824120R Nátery betónových povrchov olejuvzdorný m2 0,000

784 - Maľby

784451931R
Opr. maľba zmes práš. 1 f. dvoj. b. strop obrús. m. do 3,8m - 
predb. cena, podľa položiek výspravky omietok m2 1 683,901

784452271

Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest, do 3,8m - 
predb.cena - iba na výťahovú šachtu zvonka a vybúrané 
otvory ostenia m2 50,877

784452273
Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest, do 8m - predb. 
cena - zvnútra šachty nebudeme m2 0,000

784496500R

Ostatné maliarske práce, penetrácia (pačokovanie) - výmera 
podľa položky výspravok omietok + na výťahovú šachtu 
zvonka + ostenia búraných otvorov m2 1 734,778

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

18 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 
penetračným za studená 2x m2 22,275

19 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,007

20 711142559R
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 
zvislá a vodorovná NAIP pritavením 2x m2 22,276

21 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL 2s m2 26,731

22 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6
m % 2,762

787 Zasklievanie
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11 787120341R
Zasklievanie stien a priečok sklom s odstránením pôvodného 
presklenia - 2ks v presklenej stene ks 2,000

PRÁCE A DODÁVKY M
921 M21 - Elektroinštalácia-komplet kus 0,000
922 M22 - Štruktúrovaný kabelážny systém-komplet-viď. príloha kus 0,000
M33M33 - Montáž + dodávka výťahu 233-MonoSpace 500 kus 0,000

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

17 210962015

Demontáž svietidla - žiarovkové priemyslové prisadené 1 
zdroj bez koša na prízemí kde bude šachta kde je SDK a 
kde sa búra priečka vo wc 1 np ks 4,000

Celkom
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ROZPOČET
Stavba: Kultúrne centrum Nová Baňa 
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: Nová Baňa Dátum: 30.4.2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1 713400821
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami 
potrubie, -0,0021 Ot m2 0,000

2 713400843
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia bez konštrukcie bez 
povrchovej úpravy, -0,01850t m2 0,000

3 713482302 Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm m 31,900

4 713482303 Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm m 0,000

5 2837710300 Mirelon izolácia 22/9" m 33,495

6 2837710500 Mirelon izolácia 28/6" m 0,000

7 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 0,626

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
47 230203001 Montáž objímky D 20 ks 17,000

57 286540036300R Objímka do steny ks 17,000

49 36002051R Napojenie na existujúce potrubie prechodkami kpl 2,000

48 360020581 Vyvŕtanie otvoru do D 10 mm pre uchyenie objímok kpl 1,000

61 722171113 Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch m 31,900

8 733110803
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, - 
0,001 oot m 0,000

9 733110806
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do 
DN 32, -0,00300t m 0,000

10 733111103
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 15 m 0,000

11 733111104
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 20 m 0,000

12 733113113
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie 
prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15 ks 0,000

13 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 7,595

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

66 734200822
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G
1, -0,00110t - uzatváracích radiátorových ks 32,000

51 734209104 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 3/4 - šróbenie ks 6,000

64 286540047300
Šróbenie PP-R D 20x3/4", systém pre rozvod vody a 
stlačeného vzduchu ks 6,000

14 734211111 Ventil odvzdušnovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 ks 3,000

15 734212113
Ventil odvzdušnovací závitový samočinný nízkotlak.parných 
sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15 ks 0,000

16 734261223 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2 ks 0,000

17 734290911
Oprava armatúry závitovej, výmena tesnenia pri šrobení do
G 1 ks 32,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

18 734290917
Oprava armatúry závitovej, kohútik s reguláciou do G 5/4 - 
term hlavica ks 32,000

19 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúštací normy 13 7061, 
PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 4,000

20 734292213 Kohútik dvojregulacný V 4522 - priamy G 1/2 ks 5,000

52 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 12,615

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
54 360020354 Montáž konzoly a H kus pre vykurovacie telesá ks 3,000

21 735110911
Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, 
pretesnenie radiátorovej ružice ks 10,000

22 735111350
Vykurovacie telesá liatinové článkové "Kalor"nové so 
základným náterom 500/160 0, 255 m2/cl m2 0,000

23 735111810
Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 
0,02300t m2 91,180

41 735111914
Montáž existujúcich vykurovacích telies zostavených z 
použitých článkov liatinových - po nátere m2 91,180

24 735117110 Vykurovacie telesá liatinové odpojenie m2 91,180

25 735117110 Vykurovacie telesá liatinové odpojenie m2 0,000

26 735118110
Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies 
Článkových m2 91,180

27 735119140 Montáž vykurovacích telies liatinových článkových m2 0,000

53 735154042
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 
mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 3,000

65 484530020300
Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 
22, vxlxhí 500x1600x100 mm, pripojenie spodné ks 3,000

28 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia 
o v. pl. vykurovacích telies m2 91,180

30 735221822
Demontáž registra z rúrok hladkých DN 65 do 3m s poetom 
prameňov registra 2, -0,02800t ks 0,000

31 735291800
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu ks 60,000

32 735494811
Vypúštanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích 
telies m2 91,180

33 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie demontovaných 
vykurovacích telies do 6m k náterom a späť t 4,600

34 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m % 18,445

783 Dokoncovaciepráce-nátery

35 783324140
Nátery liatinových radiátorov syntetické jednonásobné 1x s 
emailovaním a základným náterom m2 91,180

36 783324740 Nátery liatinových radiátorov syntetické základný m2 0,000

37 783424240
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej 
jednonás. 1x email a základný náter m 69,000

38 783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm 
farby bielej základný m 20,000

39 783425250
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm jednonás.
1x email a základný náter m 3,070

OST Ostatné

40 HZS000113
Vykurovacia skúška- odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 
hodín hod 0,000

Celkom
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Stavba: Kultúrne centrum Nová Baňa 
Objekt: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: Nová Baňa

ROZPOČET

Dátum: 30.4.2019

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 721171803
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo 
pripojovacieho do D75, -0,00210 t m 1,500

2 721100911
Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného 
potrubia ks 1,000

3 721170905
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 40 ks 1,000

4 721170962
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 40 ks 1,000

5 721170965
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 110 ks 1,000

6 721172290
Montáž kolena HT potrubia DN 40 - dopojenie presunutého 
umývadla ks 2,000

7 286540001500
Koleno HT DN 50/87° a 45° PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu ks 2,000

8 721173205
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 - dopojenie 
presunutého umývadla m 2,500

9 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 
m % 0,764

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 
0,00213t m 7,200

11 722130901
Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie 
vývodu ks 1,000

12 722131911
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky 
do potrubia DN 15 súb. 2,000

13 722131931
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 15 ks 2,000

14 722172110
Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym 
zváraním m 6,500

15 722172500 Montáž kolena PP-R pre vodu DN 16 ks 10,000

16 286540020100 Koleno PP-R D 16/45° a 90°, systém pre rozvod vody ks 70,000

17 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2 - pre výlevkové batérie ks 2,000

18 286540045000
Nástenka PP-R D 16x1/2" MZD vnútorný závit, systém pre 
rozvod vody ks 2,000

19 230203561 Prechodka oceľ plast - pre napojenie vody umývadlo ks 1,000

20 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 1,877

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety

21 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom, -0,01933t súb. 4,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

22 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, -0,01946t súb. 4,000

23 725330820
Demontáž výlevky bez výtok, armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t súb. 2,000

24 725333360
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry súb. 2,000

25 642710000100 Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou, JIKA ks 2,000

26 725820802 Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t súb. 4,000

27 725850800
Demontáž ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích 
dimenzií, -0,00086t ks 8,000

28 725860820
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t ks 4,000

29 210960261
Demontáž - hadica oceľová ohybná D do 23 mm, uložená 
voľne -0,00056 t m 8,000

30 725530831
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
akumulačného prietokových, -0,01493t súb. 4,000

31 725119309 Montáž záchodovej misy kombinovanej so sedátkom súb. 4,000

32 642340000200 Kombinované WC keramické, odpad, keramika, biela, JIKA ks 3,000

33 554330000300 Záchodové sedadlo, duroplast ks 3,000

34 64234000020R
Kombinované WC keramické, odpad, keramika, biela, JIKA - 
pre imobilných ks 1,000

35 55433000030R Záchodové sedadlo, duroplast - pre imobilných ks 1,000

36 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry súb. 4,000

37 642110006200 Umývadlo keramické biela, JIKA ks 3,000

38 64211000620R Umývadlo keramické špeciálne biela, JIKA - pre invalidov ks 1,000

39 725539150 Montáž elektrického zásobníka prietokového súb. 4,000

40 541240000100
Ohrievač vody E O 10 Klasik elektrický malolitrážny bez 
batérie, objem 101 ks 4,000

41 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb. 14,000
42 551410000500 Ventil rohový 1/2" ks 14,000

43 286130002800 Flex pripojovacia rúrka D 16x2,2 mm, zosieťovaný polyetylén ks 14,000
Na inštalácie pitnej vody a vykurovania, vysokotlakovo zosieťovaný 
polyetylén (RAU-PE-Xa) podľa STN 16892.

44 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
alebo klasickej - pre výlevky ks 2,000

45 551450003400
Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 150 
mm - pre výlevky ks 2,000

46 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo 
klasických ks 4,000

47 551450003900 Batéria umývadlová stojanková páková ks 3,000

48 55145000390R Batéria umývadlová stojanková páková - pre invalidov ks 1,000

49 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40 ks 4,000

50 551620005800 Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá ks 4,000

51 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m % 26,709

Celkom

Strana 2 z 2


