
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:

„Rekonštrukcia exteriéru MS Nábrežná - oplotenie“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Nová Baňa

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

Názov: 
Sídlo 
Obec (mesto): 
PSČ:
Ulica: 
Zastúpené:
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 obstarávateľ 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: Jozef Spurný, Ing. Jana 
Šeclová, Telefón: 045 6782878, 045 6782875, E-mail: spumy@novabana.sk,
seclovatonovabana.sk.

2. Typ zmluvy: zmluva o dielo a následná fakturácia
3. Miesto dodania predmetu zákazky: areál MŠ Nábrežná, Nová Baňa, CKN pare. 4595
4. Opis predmetu zákazky: projekt rieši opravy, rekonštrukciu jestvujúceho oplotenia. 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 : 49 520,84 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.

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 31.8.2019
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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 
„Oplotenie MS Nábrežná“ - 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 14.05.2019 so začiatkom 
o 9,00 hod. a stretnutím pred budovou MŠ na adrese Nábrežná 2, Nová Baňa. Záujemcom sa 
odporúča vopred sa na obhliadku prihlásiť a to e-mailom na adrese: spumy@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.
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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 Jad’uď, MBA 
primátor mesta



Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a výkaz výmer

TECNICKÁ SPRÁVA

SO-03 OPLOTENIE

STAVBA: REKONŠTRUKCIA EXTERIÉRU MŠ NÁBREŽNÁ 2
MIESTO STAVBY : k. ú. NOVÁ BAŇA 
INVESTOR : MESTO NOVÁ BAŇA

Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa



1. Identifikačné údaje

Názov stavby : Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 
SO-03 OPLOTENIE

Miesto stavby : k.ú. Nová Baňa
Číslo parcely : 4595
Druh stavby : Rekonštrukcia
Investor: Mesto Nová Baňa

Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

2. Základné údaje o stavbe

Predmetom diela tohto objektu je rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ Nábrežná

Základné údaje : dĺžka oplotenia Južná strana 47,44 m
Východná strana 105 m 
Severná strana 55,97 m 
Západná strana 108 m

Šírka vstupnej brány 6,08 m
Šírka vstupnej bránky 2,48 m

3. Technický popis

Vjazd do areálu MŠ je dvojkrídlovou bránou z existujúcej prístupovej komunikácie 
p.č.4597, zo severnej strany pozemku.

Projektová dokumentácia rieši opravu a výmenu plotových dielcov vrátane 
rekonštrukcie múrikov oplotenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj zabudovanie novej vstupnej 
brány a bránky do areálu.

Pred začatím prác na novom oplotení je potrebné demontovať pôvodné oplotenie a to 
na južnej a východnej strane pozemku pozostávajúce z oceľových stĺpikov a výplne 
z kovových rámových panelov. Plotové dielce s drôteným pletivom na západnej a severnej 
strane sa nebudú demontovať, ale budú opravené vyrovnaním, očistením a novým 
syntetickým náterom /farba tmavozelená RAL 6005/.

Nové oplotenie z východnej a južnej strany areálu bude pozostávať zo stĺpikov 
Nylofor rozmeru 40x60mm s povrchovou úpravou Zn+PVC, farba tmavozelená /RAL 6005/, 
s čiapočkami z PVC dĺžka 1,5m, kotvené do betónu podmurovky. Osadenie stĺpikov bude na 
hĺbku 500mm.Výplň budú tvoriť plotové panely Nylofor 3D PRO 2500x 1030 mm, priemer 
drôtu 5 mm, s povrchovou úpravou Zn+PVC, farba tmavozelená /RAL 6005/ s orientáciou 
zvislých ostňou smerom dolu. Celková výška oplotenia je 1,55 m.

Vjazd do areálu bude pre zásobovanie zabezpečený novou dvojkrídlovou bránou 
Nylofor 3D 6000x1530 mm. Povrchová úprava bude žiarové zinkovanie+poplastovanie. 
Základy pod bránu sú navrhnuté z betónu C16/20 na hĺbku 900mm

Vstup do areálu bude zabezpečený dvojkrídlovou bránkou Nylofor 3D 2400x1530mm. 
Obidve brány, takisto ako oplotenie budú mať výplňové plotové panely montované tak, aby 
hroty pletiva smerovali dole.



Taktiež bude potrebné odstrániť/vybúrať/ poškodené betónové múriky oplotenia, jej 
zvetrané časti.

V severnej a západnej strane areálu bude vykonaná sanácia plotového múrika 
nasledovne:

Odstránenie nesúdržných častí betónového múrika mechanicky + vapka 
Aplikovanie náteru adhézneho mostíka
Čiastočné zadebnenie a betonáž novej hornej roviny múrika /v zvetraných 
a odprasknutých miestach/
Potiahnutie plochy stien a hornej roviny múrika sklotextilnou mriežkou

Múrik oplotenia na južnej a východnej strane areálu je z časti namáhaný aj na preklopenie 
z dôvodu terénneho prevýšenia.
V prípade, že je oplotenie naklonené a betón múrika poškodený, je potrebné hornú časť 
múrika odstrániť /vybúrať/ až po kompaktnú časť základu. Pri budovaní nového plotového 
múrika v tejto časti oplotenia je potrebné zachovať jeho celistvosť, hrúbku nadzemnej min. 
300mm a nezámrznú hĺbku základu min.800mm.
Postup riešenia sanácie plotového múrika:

Odstránenie hornej časti základu cca po vodorovnú prasklinu 
Odstránenie nesúdržných zbytkov betónového základu - mechanicky+vapka 
Odkopanie zeminy na úroveň - 0,5m pod navýšený terén/z vnútornej strany/ 
Aplikácia náteru adhézneho mostíka
Nakotvenie prepojovacej výstuže priemer 8mm-5ks/m2 - 150+150mm 
Osadenie konštrukčnej výstuže a zadebnenie novej hornej roviny múrika 
/východná strana v jednotnej výške /
Osadenie nosnej výstuže na vnútornej hrane
Betonáž novej časti základu
Osadenie nopovej fólie, drenáže a spätný zásyp

Poznámka:
Drenážne odvodnenie je potrebné odviesť prepadom na vzdušnú stranu múrika 
Vystuženie ŽB: B500B, KARÍ

- Materiál betónu : STN EN 206-l-C25/30-XC2(SK)XAl-CIO,4-Dmaxl6

Vypracoval: Ing. Jozef Spurný 
V Novej Bani, dňa 6.5.2019



Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná - 
oplotenie“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č.: Fax : e-mail:

Návrh plnenia kritérií

„Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná - oplotenie“

Cena za predmet zákazky Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

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

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/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.



CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

LEGENDA:
POZNÁMKA:

- SO-04

---------------- HRANICA POZEMKU

▼ - VSTUP NA POZEMOK

- VJAZD NA POZEMOK

© - DODATOČNÁ ÚPRAVA PLOCHY 

POD EXISTUJÚCI KOLOTOČ

- EXISTUJÚCI ALTÁNOK

□

- EXISTUJÚCE PIESKOVISKO

- VÝUKOVÁ ZÁHRADKA

- PARKOVÁ LAVIČKA

- SMETNÝ KÔŠ

- LAVICOVÉ SEDENIE SO STOLOM

- EXISTUJÚCI STROM

0 KMEŇA >10 cm

- PRÍSTREŠOK S DOPLNKOVÝMI

HERNÝMI PRVKAMI

PRI PREVÁDZANÍ PRÁC NA UVEDENOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ 
VYHLÁŠKU SÚBP A SBÚ č. 374/1990 ZB. O BEZPEČNOSTI PRÁCE 
A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH.
V NÁVÄZNOSTI NA § 18 CITOVANEJ VYHLÁŠKY JE NUTNÉ, ABY VÝKOPOVÉ 
PRÁCE BOLI ZAHÁJENÉ AŽ PO SMEROVOM A HĹBKOVOM 
VYTÝČENÍ INŽINIESKÝCH SIETÍ A INÝCH PREKÁŽOK.

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou 
príslušnej profesie.

HLAVNÝ ARCHITEKT VYPRACOVAL ZOOP PROJEKTANT V X©©//

©©6 r • C vr

Pozemný0

ArchitetóiSKA s.r.o. Ing.arch. Barbora Korcová Ing. Miroslav Statečný

INVESTOR Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1,968 26 Nová Baňa
Okres: Žarnovica

PROFESIA CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY

Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2, 
k.ú. Nová Baňa, č.p. 4595

FORMÁT 2xA4

DÁTUM 12/2017

STUPEŇ D.S.P.

MIERKA 1:500

CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY
STAVEBNÝ OBJEKT

SO 04
VÝKRES Č.

01



ZADANIE
Stavba:

Objekt:

SO-03 OPLOTENIE

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: MŠ Nábrežná

Spracoval:
Dátum: 6.5.2019

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 122101101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1-2 do 100 m3 m3 294,000

2 Zakladanie

2 002 212532111
Lôžko pre trativod z kameniva hrubého 
drveného frakcie 16-32 mm m3 15,000

3 002 212755113
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, 
vnútorného priem, rúrok 80 mm m 150,000

4 011 273351217
Debnenie základových dosiek, zhotovenie- 
tradičné m2 249,000

5 011 273351218
Debnenie základových dosiek, odstránenie- 
tradičné m2 249,000

6 011 274321411
Betón základových pásov železový (bez 
výstuže), tr.C 25/30 m3 40,000

7 011 274362021 Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARÍ t 3,800

8 011 275313711
Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 
pre múr bráničky m3 1,300

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

9 014 341121112

mostíkom pri hĺbke poškozoného miesta do

25 mm m2 270,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 011 612481119
Potoahnutie vonkajších stien a ostatných 
plôch sklotextilnou mriežkou m2 120,000

11 585 5856209700
Mrazuvzdorná lepiaca malta C2T, balenie 25 
kg kg 360,000

12 693 6932002000 Sieťovina zo sklených vlákien 5x5 mm m2 150,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 015 938902122

Čistenie plôch betónových konštrukcií 

tlakovou vodou m2 255,000

14 013 961055111

Búranie základov alebo vybúranie otvorov 
plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových -2,4001 m3 34,500

15 006 979083114
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 
naložením a zložením nad 2000 do 3000 m t 87,049

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
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ZADANIE
Stavba:

Objekt:

SO-03 OPLOTENIE

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa 
Zhotoviteľ:
Miesto: MŠ Nábrežná

Spracoval:
Dátum: 6.5.2019

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

16 711 711142101
Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou 
šírka 0,5 m,na ploche zvislej m2 175,000

17 283 2830010070 Profilovaná fólia DELTA-NB 1m DÔRKEN m2 175,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

18 767 767121901
Oprava oplotenia s výplňou z drôtenej 
siete,náter syntetickou farbou m2 145,000

19 767 767914120
panelového,poplastovaného na pozink.oceli 
na stĺpiky, výšky do 1,5 m m 166,000

20 553 5534644100
Pletivo NYLOFOR 3D PRO (zelený), výška 
1030 mm, priemer drotu5mm, dĺžka 2500mm ks 128,000

21 767 767914830
Demontáž oplotenia rámového na oceľové 
stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t m 166,000

22 553 5534644100 Stĺpik NYLOFOR 3D PRO, výška 1,5 m ks 138,000

23 767 767920230

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotlivo nad 4 do 6 m2 ks 1,000

24 767 767920250

Montáž vrát a vrátok k oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou 

jednotí, nad 8 do 10 m2 ks 1,000

25 553 5534476500 Vráta oceľové dvojkrídlové 600x153 ks 1,000
26 553 553.1 Vráta oceľové dvojkrídlové 240x153 ks 1,000

Celkom
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