
Správa kultúrnych a športovýc •.•zariadehí
Hlavná 17, 917 01 Trnava

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa prác formou elektronickej aukcie

v zmysle zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade s príkazom primátora Č. 14/2010 pre zabezpečovanie zjed-
nodušeného postupu verejného obstarávania zadaním zákaziek s nízkymi hodnotami.

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a :

Názovorganizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 91701 Trnava
Mgr. Miroslav Hru b Ý
OO598135
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
+421 33 3236 437
+421 335936241
miroslav .horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:

"ŠA Modranka - Oprava šatní pre športovcov"

2.1 Predmetom zákazky je oprava interiéru šatní pre športovcov v Športovom areáli Modranka, ktorá
bude realizovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v rozsahu zadania s výkazom
výmer ( viď príloha B ).

Opis:
V športovom areáli Modranka je objekt vel'kej telocvične, ktorého súčasťou je aj trakt šatní so
sociálnym zázemím a ubytovací trakt, ktorý ale v tomto štádiu nie je súčasťou predmetu zákazky.
Uchádzač v rámci svojej ponuky ocení všetky položky zo zadania, ktoré sa týkajú len obj. šatní.
Požiadavky na realizáciu:
Pri stavbách realizovaných pre mesto Trnava je možné použiť skládku TKO ( ASA) na Zavar-
skej ceste. Poplatok za prípadné uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom Trna-
va na skládku je 5,64 €/ t + 20 % DPH a zákonný poplatok obci za uloženie sute je 6,64 €/ t +
20% DPH v zmysle zákona Č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
V prípade ukladania sute na inú skládku, cena faktúrovaná objednávatel'ovi za uloženie za mernú
jednotku nesmie byť vyššia!

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Športový areál Modranka - l. Krasku 33 , 917 05 Trnava

4. Lehota realizácie predmetu zákazky:

Predpokladaný termín je do: 12.12.2012.

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT na rok
2012, pričom finančný preddavok nebude poskytnutý.

6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:

6.1/ - Výzva na predloženie ponuky
6.2/- Krycí list ponuky - ( Príloha A)
6.3/- Zadanie s výkazom výmer - (Príloha B)
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7. Obsah ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponukamusí obsahovať doklady v elektronickej
forme a to:
7.1/ - Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
7.2/ - Krycí list ponuky (podl'a prílohy A)
7.3/ - Prehlásenie uchádzača ( je súčasťou krycieho listu) že :

(lF sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávatel'a uvedenými vo
výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel a s dodaním pred-
metu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

(lF všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.
7.4/ - Ocenený výkaz výmer (podľa prílohy B tejto výzvy), v ktorom uchádzač uvedie aj jednot-

kové ceny položiek v eurách.
Uchádzač musí oceniť všetky položky uvedené vo výkaze výmer.

Uvedené doklady musia byť doložené ako príloha v aukčnej sieni uchádzača do termínu ukonče-
nia zadávacieho kola.
Upozornenie
(lF V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 7. do konca zadá-

vacieho kola, bude mu následne zamedzený prístup zadávania hodnôt v súťažnom kole.
<ír V elektronickej aukcii verejný obstarávatel' žiada uvádzať cenu vrátane DPH!

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

8.1/ - Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách. Uchádzačom navrhovaná cena bude uvedená v mene euro.

8.2/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
8.2.1/- navrhovaná cena bez DPH
8.2.2/- sadzba DPH a výška DPH
8.2.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

8.3/ - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.

9. Lehota na prihlásenie sa do výberového konania elektronickou aukciou:

9.1/ - O zaslanie pozvánky do elektronického výberového konania môže záujemca požiadať kon-
taktnú osobu verejného obstarávatel'a uvedenú v bode 1. tejto výzvy telefonicky alebo pros-
tredníctvom elektronickej pošty.

9.2/ - Výzva k účasti von-line výberovom konaní bude záujemcovi zaslaná na e-mailovú adresu,
ktorú poskytne verejnému obstarávatel'ovi.

9.3/ - Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si bude
môcť uchádzač zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení a odoslaní pri-
hlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kl'úč, ktorým sa mu sprístupní
e-aukčná sieň.

9.4/ - Prihlásiť sa do výberového konania a predložiť ponuku je možné iba počas zadávacieho
kola.
Elektronická aukcia sa bude konať na internetovej adrese - http://msutrnava.well.sk

9.5/ - Zadávacie kolo e-aukcie, počas ktorého uchádzači vložia požadované doklady a svoju vý-
chodiskovú hodnotu ponuky t.j. cenu za celý predmet zákazky uvedenú v krycom liste sa
začína 19.10.2012 od 13.00 hod. a končí 30.10.2012 o 9.00 hod.

9.6/ - Súťažné kolo sa uskutoční dňa 30.10.2012 o 10.00 hod., pričom predpokladaná dlžka ko-
la je 20 minút. Kolo bude predlžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v

posledných 2 minútach.

10. Spôsob určenia ceny:

10.1/- Cena uvedená v krycom liste ponuky musí obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky,
t.j. sumár cien položiek, ktorý vychádza z oceneného výkaz u výmer ( podl'a prílohy B ).

10.2/ - Uchádzač je povinný do ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizovaním predmetu
zákazky vrátane nákladov spojených s dopravou a zariadením staveniska
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11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

'ff' Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisíace s realizovaním predmetu zákazky pri
dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávatel'a na predmet zákazky uvedených vo výz-
ve na predloženie ponuky.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky po skončení elektro-
nickej aukcie bude na 1. mieste.
Upozornenie:
Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmerneniami uvedenými v tejto výzve na predloženie ponuky, s
úspešným uchádzačom nebude uzatvorená zmluva a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiest-
nil ako ďalší v poradí.

12. Komunikácia a dorozumievanie:

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len informácie) medzi verejným obstaráva-
tel'om a uchádzačmi sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou počas zadávacieho
kola.
Upozornenie:
Každý uchádzač moze počas zadávacieho kola požiadať o doplnenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, preto verejný obstarávatel' upozorňuje, že v priebehu súťažného kola už
nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vysvetl'ovania ohl'adom predmetu zákaz-
ky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a :

13.1/ - Verejný obstarávatel' odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie predme-
tu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spra-
covanie ponuky.
Záujemca si môže miesto obhliadnuť po dohode s p. Františkom Zelenákom ( správcom na

telefonickom kontakte: 0905610435 ).

13.2/ - Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní elektronickej aukcie, po jej skončení zašle verejnému
obstarávatel'ovi potvrdený protokol o účasti vo výberovom konaní.

13.3/ - S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo, ktorej prílohu bude tvoriť prece-
nený výkaz výmer (príloha B ).

13.4/ - Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávatel'ovi
prepracovaný ocenený výkaz výmer (podl'a prílohy B) s uvedením jednotkových cien, ktoré
budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou.

13.5/ - Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávatel'ovi originál alebo
overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

13.6/ - V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil
ako ďalší v poradí.

13.7/ - Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej celková cena za
predmet zákazky bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verej-
nom obstarávaní.

13.8/ - Nakol'ko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

13.9/ - Proti rozhodnutiu verejného obstarávatel'a o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postu-
pe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 18.10.2012 Správa kult. a šport. zariadení
mesta Trnava

Hlavná 17
917 OO TRNAVA

Prílohy: <Jr Krycí list ponuky - (Príloha A)
<Jr Výkaz výmer - (Príloha B)
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(Príloha A)

KRycí LIST PONUKY
"ŠA Modranka - Oprava šatní pre športovcov"

1. Uchádzač:
názov:
presná adresa:
štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón:
fax:
mobil:
e-mail:

2. Cenová ponuka:

2.1/ . Cena za predmet zákazky
cena celkom bez DPH .
DPH 20% .

,. EUR
,. EUR

Cena celkom s DPH . ,- EUR

3. Prehlásenie:

qr Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstaráva-
tel'a uvedenými vo výzve na predloženie ponuky, definovaným podmienkam porozumel a s

dodaním predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.

qr Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť
ponuky sú úplné a pravdivé.

Dátum: .

pečiatka a podpis štatutára



Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum:

Kód položky Skrátený popis

1 011 342273100 Priečky PORFIX 500x250x100 hr.1 OO mm m2 11,083
"pozdlžne rozdelenie miestnosti č. 107 na dve samostatné sprchy

4,03*2,75 11,083

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 014 612401191 Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukol'vek maltou do O, 09 m2 ks 1,000

3 014 612401391 Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukol'vek maltou nad O, 25 do 1 m2 ks 1,000

4 014 612403399 X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkol'vek šírky ryhy m2 1,175
"pre umývadlá, sprchy a výlevku od stropu po zariaďovací predmet

0,10*2*2,5 "pre umývadlá 0,500

0,10*4*1,35 "pre sprchy 0,540

0,10*1,35 "pre výlevku 0,135

Súčet 1,175

5 011 612421626 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká m2 54,557
"obojstranná omietka deliacej priečky pod obklad do výšky 2,02 m

4,030*2,02*2 16,281

2,2*(2*3,58+2,5)-2*0,7*2,02 "m.č.107 18,424

2,2*(2*3,58+2,50)-0,7*2,0 "m.č.114 19,852

Súčet 54,557

6 011 612421637 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková m2 4,675
"priečky od obklad u po strop

(2,6-2,02)*4,03*2 4,675

7 011 622481119 Potiahnutie stien, sklotextíInou mriežkou m2 10,100~-
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

2*2,5*2,02 "spevnenie sadrokartónovej steny pod oknom, podklad pod obklad v m.č.114 a 107 10,100

8 014 631311131 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm m3 0,144
0,144 "úprava podlahy po osadení guličiek v m.č. 107 a 114 0,144

9 011 632451053 Poter pieskovocementový hr. do 30 mm m2 19,747
"pre vytvorenie spádových pomerov v sprchách

4,03*2,5 "m.č.114 10,075

2*4,03*1,2 "m.č. 107 po rozdelení 9,672

Súčet 19,747
9 Ostatné konštrukcíe a práce-búranie

10 014 953941401 Osadenie ventilácie vnút. sneoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do O, 10m2 ks 6,000
6"k ventilátorom odsávania 6,000

11 429 4297100481 Vetra cia mriežka žalúziová - so sitom LG 150 - príslušenstvo k malým ventilátorom ks 6,000

12 014 953941411 Osadenie ventilácie vonk.s neoddelenou žalúziou vnútornou s plochou do 0,10 m2 ks 16,000
16 "rímsa 16,000

13 429 4297100891 štvorhranná mriežka bielaCRG-SCV-400x 1OO ks 16,000

14 013 965041321 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,144
0,60*0,60*0,10*3 "pre obnaženie pôvodnej guličky v m.č.1 07 a zabudovanie nových guličiek v podlahe 0,108
vytvorených spŕch

0,60*0,60*0,10 "pre výmenu gukičky v m.č.14 0,036

Súčet 0,144
15 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 18,000

6+12 18,000

16 013 971033231 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do O, 0225 m2 hr.do 150 mm, -O,00400t ks 5,000
5 "pre nové rozvody vody 5,000

17 013 973031812 Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -O,00300t m 2,600--
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

"pre zviazanie priečky v m.č. 107

2,6 2,600

18 013 974031154
Vysekávanie rýh v akomkol'vek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do híbky 100 mm a š. do 150 mm,

m-0,02700t 11,750
"pre umývadlá, sprchy a výlevku od stropu po zariaďovací predmet

2*2,5 "pre umývadlá 5,000

4*1,35 "pre sprchy 5,400

1,35 "pre výlevku 1,350

Súčet 11,750
19 013 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 38,276

"z dôvodu odstránenia poruchy vodovodného potrubia a zriadenia izolácie stien proti vode

2,2*(2*3,58+2,5)-2*0,7*2,02 "m.č.107 18,424

2,2*(2*3,58+2,50)-0,7*2,0 "m.č.114 19,852

Súčet 38,276
99 Presun hmôt HSV

[ 20[ 014 [999281111 [Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m [t [ 6,778 [

21 711 711111331 Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá m2 39,800
"miestnosti spŕch na výšku 2 000 mm

2,0*(2*2,5+2,5) "m.č.114 15,000

2,0*(4*2,5+2*1,2) "m.č. 107 po rozdelení 24,800

Súčet 39,800
22 711 711111411 Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná m2 20,150

"podlahy v sprchách
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

4,03*2,5 "m.č.114 10,075

4,03*2,5 "m.č. 107 pred rozdelením 10,075

Súčet 20,150

23 711 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

24 721 721140905 Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100 ks 3,000
3 "guličky 3,000

25 721 721140915 Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100 ks 3,000
3 "guličky 3,000

26 721 721140925 Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100 ks 3,000
3 "pre guličky 3,000

27 721 721211205. Podlahový vpust, odvodnenie podláh so zápachovou uzávierkou DN 100 ks 3,000
3 3,000

28 721 998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m %

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
---_.- - -

29 721 722171221 Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE O 20/3, 3 m 59,800
2*2,0 "odbočky zmiešanej a studenej vody do m.č. 105 4,000

2*5,0+1,6+2*2,0+2,*2,2 "pre m.č. 110,111 s výlevkou zmiešaná a studená voda 20,000

2*5,0+2*1,7+2*2,2+2*2,0 "pre m.č.112, 113 studená voda a zmešaná pre umývadlo 21,800

4*1,0 "zmiešaná a studená pre umývadlá m.č.1 07 4,000

4*2,5 "zmiešaná a studená voda pre umývadlá m.č.114 10,000

Súčet 59,800

30 721 722171223 Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE O 32/5, 3 m 27,900
2*3,0 "zmiešaná a studená m.č.11 O, 111 6,000

3,0 "studená m.č.112, 113 3,000
--------- --
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

I P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

1,0+2*1,35+2*2,5+2*2 "zmiešaná m.č.1 07 12,700

1,0+2,5+2*1,35 "zmiešaná m.č.114 6,200

Súčet 27,900

31 721 722171224 Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE 040/6, 7 m 72,000
5,0+3,0+5,0+17,5+3,0+2,5 "rozvod zmiešanej vody z kotolne pre m.č. 107,114,11 O,výlevka 111,112 s 36,000
ukončením v miestnosti Č. 120 pod stropom

O "m.č. 105 nie je v riešení I len vysadené odbočky pod stropom 0,000

36,0 "detto ale studená voda 36,000

Súčet 72,000

32 721 722181111 Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 m 59,800

33 721 722181113 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 m 27,900

34 721 722181114 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40 m 72,000

35 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 22,000
2 "pre m.č.1 05 2,000

12+2 "umývadlá a výlevka 14,000

2+4 "pisoáre a WC 6,000

Súčet 22,000

36 721 722220111 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 ks 14,000
2 "m.č. 111 výlevka 2,000

2 "m.č. 111 WC 2,000

2+2 "m.č.113, pisoáre a WC 4,000

2+4 "m.č. 107 a 114 pre bengizéry 6,000

Súčet 14,000

37 721 722220121 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 pár 6,000
2+2+1 +1 "pre umývadlá m.č. 107,110,112,114 6,000

--
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

I P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

38 721 722229101 Montáž ventil u výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 ks 2,000
2 " na koniec potrubia Dn 40 v mč.120 2,000

39 551 5511083500 Ventily vypúšťací 112" ks 2,000

40 721 722239101 Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2 ks 4,000

41 551 5518300008 Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 112"x 3/8" IVAR Č.8914C023 ks 4,000

42 721 722239102 Montáž ventil u priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4 ks 6,000
6 6,000

43 551 5511083700 Ventily k armaturám priamy priechodný K E 83 E 3/4" ks 6,000
6 6,000

44 721 722239102 Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4 ks 6,000
6 6,000

45 721 722239103 Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1 ks 6,000

46 551 5511083600 Ventily k armaturám priamy priechodný K E 83 E 1" ks 6,000

6 6,000

47 721 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 159,700
59,80+27,90+72 159,700

48 721 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 159,700

49 721 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m %

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

50 721 725110811 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t súb 1,000
1 "v m.č. 113 nahrádza ho výlevka 1,000

51 721 725129201 Montáž pisoárového záchod ku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže súb 2,000

52 642 6425211400 Pisoár biely 4410 V ks 2,000

53 721 725130811 Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t súb 3,000
2+1" v m.č.113 1 ks ruší sa 3,000

- _ ..._- ---------
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

54 721 725210821 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -O,01946t súb 4,000
4 "v m.č. 107,114,110,112 4,000

55 721 725219401 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva súb 5,000

56 642 6421562800 Umývadlo biele bez zadnej steny 560x415x200 1 ks 5,000

57 721 725332320 Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová súb 1,000

58 721 725590811 Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m t 4,000

59 721 725819201 Montáž ventilu nástenného G 1/2 súb 8,000
2 "výlevka 2,000_._-
4 "WC 4,000

2 "pisoáre 2,000

Súčet 8,000

60 551 5517400PC uzatvárací ventil - bengizér ks 2,000

2" k pisoáru 2,000

61 551 5514014300 Výtokový mosadzný T 201 A 112"x 80 mm ks 2,000

62 551 5514109000 Rohový mosadzný T 65 112" s rúrkou a ružicou ks 4,000
.-._- -."---

63 721 725820801 Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -O,OO156t súb 4,000

64 721 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 5,000

65 551 55143129PC Batéria umývadlo vá mosadzná nástenná 112"x 150 mm ks 5,000

66 721 725840850 Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 xl, -O,00225t ks 4,000

67 721 725840860 Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772, -O,OO052t ks 4,000

68 721 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy ks 4,000

69 551 55174 PC Batéria sprcha vá mosadzná pre pevnú sprchu - bengizér ks 4,000

70 551 5517544570 Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzavejúcej ocele s krátkou koncovkou 112"M10x1 L50, kód ks 4,000

71 551 5519279000 Rameno sprchy so sitkom T 2629 A ks 4,000

72 552 5523400000 Výlevka smaltovaná ks 1,000
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava �atní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

73 552 5525881000 Prechody hrd/ový pre vý/evku manžeta R, O 100/65 mm ks 1,000

1 1,000

74 721 725860811 Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, jednoduchá, -0,00085t ks 7,000
4+3 "umývadlá a pisoáre 7,000

75 721 998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m %
734 Ústredné kúrenie, armatúry.

76 731 734295114 Zmiešavacia armatúra trojcestná na teplú vodu DN 40 ks 1,000
1 1,000

766 Kon�trukcie stolárske

77 766 766416132 Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov nad 5m2 panelmi obkladovými dyhovanými, vel'kosti do 1,5 m2 m2 98,730
"výška 2,6m steny

2,6*5,4-(4*0,60*1,0)+(2,6*0,45*4) "m.č.1 03 16,320

2,6*5,2-(4*0,60*1,0)+(2,6*4*0,45) "m.č.1 08 15,800

2,6*5,3-(4*0,60*1,0)+(2,6*0,45*4) "m.č.115 16,060

Medzisúčet 48,180

"výška 1,25 sokel v chodbe m.č. 101,102,1,06,116

1,25*2*(2,9+18,85+4,05+1,62) 68,550

"odpočet otvorov

-1 ,25*(2*1 ,30+2*1 ,6+8*0,9+ 2*0,7) -18,000

Medzisúčet 50,550

Súčet 98,730
78 766 766417111 Montáž obloženia stien, stľpov a pilierov podkladový rošt m 98,730

"výška 2,6m steny

2,6*5,4-(4*0,60*1,0)+(2,6*0,45*4) "m.č.1 03 16,320

2,6*5,2-(4*0,60*1,0)+(2,6*4*0,45) "m.č.1 08 15,800
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava �atní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

-

I Cena jednotková I
I

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena celkom

2,6*5,3-(4*0,60*1,0)+(2,6*0,45*4) "m.č.115 16,060

Medzisúčet 48,180

"výška 1,25 sokel v chodbe m.č. 101,102,1,06,116

1,25*2*(2,9+18,85+4,05+1,62) 68,550

"odpočet otvorov

-1,25*(2*1,30+2*1,6+8*0,9+2*0,7) -18,000

Medzisúčet 50,550

Súčet 98,730
79 766 766422233 Montáž obloženia podhl'adov rovných panelmi obkladovými dyhovanými, vel'kosti nad 1,5 m2 m2 5,355

"nadpražia okien

0,45*(5,4+2,5+5,2+2,5+5,3)-(0,45*9) 5,355

80 607 6071092000 Dosky drevovláknité tvrdé lisované TP 2/80 5mm 1220x2440mm m2 5,569

5,355 * 1,04 5,569
81 766 766496100 Ostatné - ukončenie koncových hrán plochy obloženia dyhovaním do 20 mm m 112,590

"výška 2,6m steny

2,6*0,45*4 "m.č.1 03 4,680

2,6*4*0,45 "m.č.1 08 4,680

2,6*0,45*4 "m.č.115 4,680

Medzisúčet 14,040

"dlžka - sokel v chodbe m.č. 101,102,1,06,116

1,25*2*(2,9+18,85+4,05+1,62) 68,550

"otvory

1,25*(2+2+4+12+4) 30,000

Medzisúčet 98,550

Súčet 112L5@
-- --- -- --- -- --- --- --
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava �atní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.Č. I KCN I Kód položky I Skrátený popis r--M~-l- Výmera I Cena jednotková I Cena celkom

771 Podlahy z dlaždíc

82 771 771445017 Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 250x65 mm,výška 65 mm m 43,120
"m.č.101,102,106,116

(2*3+2*18,85+2*4,2+1,62)-(2*1,65+1,3+6*0,8+2*0,6) 43,120

83 597 5976408100 Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 250x65x10 2/1a m2 43,982

43,12 * 1,02 43,982
84 771 771575207 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm m2 162,842

"výmery prevzaté z PD v.č.2 starý stav

2,11 "m.č.101 2,110

1,52 "m.č.1 02 1,520

19,33 "m.č.1 03 19,330
._---_.

15,94 "m.č.104 15,940

O "m.č.105 0,000

21,58 "m.č.106 21,580

2*1,2*4,03 "m.č. 107 po rozdelení 9,672
f-- -- -- -- -

18,62 "m.č.1 08 18,620

O "rn.č, 109 0,000

1,64 "m.č.110 1,640

5,0 "m.č111 5,000

1,57 "m.č.112 1,570

7,67 "m.č.113 7,670

8,95 "m.č.114 8,950

18,97"m.č.115 18,970

30,27 "m.č.116 30,270

Súčet 162,842
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

85 597 5976405101 Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200x10 m2 166,099

162,842 * 1,02 166,099

86 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

781 Dokončovacie práce a obklady

87 771 781415013 Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 150x150mm m2 157,440

88 597 5978188000 Obkladačky pórovinové a fareb. hlad. glazúra bežná 150x150 la m2 160,589

157,44 * 1,02 160,589 .----

89 771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m %

783 Dokončovacie práce - nátery

90 783 783222100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné m2 16,584
(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)*6 "zárubne 5,688

(2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)*12 10,896

Súčet 16,584

91 783 783626100 Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním m2 22,923
2*1,3*1,97 "dvere 5,122

- - - -- - - -

4*1,65*1,97 "dvere 13,002

(2*1,97+1,30)*(0,08+2*0,10) "zárubňa 1,467

((2*2,150+1,65)*(0,08+2*0,10))*2 "zárubne 3,332

Súčet 22,923
784 Dokončovacie práce - maľby

92 784 784452261 Mal'by z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m m2 92,772
"výška od obklad u po strop, mal'ba strov je v zateplení 2,60-2,02 m

0,58*(2*3,58+5,4) "rn.č, 103 7,285

Medzisúčet 7,285

0,58*4,03*2 "priečka od obkladu po strop, mč. 107 4,675
- .
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Oprava šatní

JKSO:

Dátum: 1.10.2012

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

0,5*(2*3,58+2*1,2) 4,780

Medzisúčet 9,455

0,58*(2*3,58+5,2) "m.č.1 08 7,169

Medzisúčet 7,169

0,58*(2*3,58+2,5) "rn.č. 114 5,603

Medzisúčet 5,603

0,58*(2*3,58+5,3) "rn.č. 115 7,227

Medzisúčet 7,227

"výška od sokla po strop v chodbe 2,60-1 ,25 m

"výška 2,60-1,25 od sokla v chodbe po strop m.č. 101,102,1,06,116

1,35*2*(2,9+18,85+4,05+1,62) 74,034

"odpočet otvorov

-1,25*(2*1,30+2*1,6+8*0,9+2*0,7) -18,000

Medzisúčet 56,034

Súčet 92,772

Ostatné
93 HZS HZSOO0113 Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 12,000

4*3 "pri napájaní guličiek 12,000

94 HZS HZSOO0113. Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 10,000
2*5 "uzatvorenie systémov rozvodu vody, vypustenie vody, zaslepenie pôvodných rozvodov 10,000

95 HZS HZSOO0213 Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod 8,000
2*4 "uzatvorenie systému ÚK, vypustenie vody, demontáž vykurovacích telies 8,000

Celkom
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