
                                                     

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
na predmet zákazky  

„Rekonštrukcia domu smútku“ 

  
 

Preambula 
Obec Markovce je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
iba „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 Výzva na predkladanie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných 
prác a následné úkony spojené so zadávaním a zadaním zákazky je postup 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou v procese verejného obstarávania 

uplatnený podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za dodržania 
základných princípov verejného obstarávania.  

 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný 
obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí 
predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe 

zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní 
a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na 
uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na 

úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.  
 

    
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1 Názov:  Obec Markovce 
1.2 IČO:   00 325 481 
1.3 DIČ:  2020739082 
1.4 Poštová adresa: Markovce 48, 072 06 Malčice 
1.5 Kontaktné miesto: Obecný úrad Markovce 48, 072 06 Malčice 
1.6 Kontaktná osoba:   Valéria Eľková, starostka obce   
1.7 Tel.:  056 / 649 62 30 
1.8 Fax:  056/  649 62 30 
1.9 E-mail: starosta@markovce.sk 
1.10 Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 7 ods.1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní  
1.11 Hlavný predmet činnosti:   samospráva 

 
2.    Predmet zákazky: 

2.1 Názov zákazky: Rekonštrukcia domu smútku 
2.2 Druh zákazky:   uskutočnenie stavebných prác 
2.3 Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia:  Markovce 
  NUTS kód: SK042 Košický kraj  
2.4 Opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku 

v obci Markovce. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený 
v priložených výkazoch výmer. 
   Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne 
a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, 
alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu 
zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek 
z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy 
na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie 
s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že 



navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom 
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude 
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a 
zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, 
uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo 
vyššej kvalite. 

2.5 Komplexnosť plnenia:    
2.5.1 Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako 

je uvedený a opísaný vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a v jej 
prílohách. 

2.5.2 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na 
časti; vyžaduje sa predloženie ponuky a plnenie zákazky v plnom 
požadovanom  rozsahu. 

2.6 Variantné riešenia: Nepovoľujú sa 
2.7 Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:  89 754,65 € 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená a určená podľa § 6 
zákona o verejnom obstarávaní.  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie je bežne dostupná a jej 
predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy/objednávky 
zodpovedá hodnote zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie 
stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

2.8 Trvanie zmluvy/lehota plnenia predmetu zákazky : do 24 mesiacov 
od zadania zákazky. 

 
     3.    Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:  

3.1 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

 Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o pridelenie 
financií z dotačných prostriedkov SR a EÚ z Programu rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 2014-2020. Úhrada za plnenie predmetu zákazky 
bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom.  

3.2 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:                  

neuvádza sa. 
3.3 Podmienky účasti 

3.3.1 Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu 
dokladu o oprávnení podnikať. 

3.3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa 
3.3.3  Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa 

 

4. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo. 
 

5. Požiadavky na obsah ponuky:  
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať: 

5.1 Doklady požadované v bode 3.3 tejto výzvy 
5.2 Návrh na plnenie kritérií 
5.2.1 Návrh ceny. Návrh ceny musí byť spracovaný ocenením jednotkových 

cien a množstva položiek v rozsahu podľa priložených výkazov výmer. 
Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj 
vrátane DPH. 

5.2.2 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne 
uvedie v návrhu na plnenie kritérií.  

 
6. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky, spôsob vyhodnotenia:   

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
Cena za celý predmet zákazky – cena celkom s DPH. 



Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe 
výkazov výmer za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak 
uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač 
nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude 
vyhodnotený uchádzač, ktorý  ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky. 
Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom je, že 
úspešný uchádzač bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod 
v Registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho vzťahuje povinnosť 
byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona 
315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky: 

    7.1 Miesto na predkladanie cenovej ponuky:  
Obecný úrad Markovce 48, 072 06 Malčice 

  7.2 Označenie cenovej ponuky: „súťaž – neotvárať – rekonštrukcia DS“ 
7.3 Lehota na predkladanie cenovej ponuky:  Ponuku požadujeme 

doručiť verejnému obstarávateľovi  najneskôr do 27.11.2017 do 12:30 
hod. 

 
8. Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané: do 

30.04.2018. Verejný obstarávateľ predpokladá vykonať vyhodnotenie 
cenových ponúk a uzavrieť zmluvu najneskôr v uvedenej lehote. 
 

9.    Doplňujúce informácie 
9.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 

7.3 tejto výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania 
a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, a budú 
záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa. 

9.2 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného 
obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich 
obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  zmluvného 
partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  
bez súhlasu predkladateľa. 

9.3 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces 
zadávania  nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  
v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené 
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite 
a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa 
§117 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.4 Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú 

v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.  
9.5 Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom 

jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do 
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu predložených 
dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty 
predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského 
jazyka. 

9.6 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi 
sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, 
elektronicky alebo ich kombináciou. 

9.7 Projekt bude realizovaný so štátnou finančnou podporou SR a EÚ 
z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.  

9.8 Verejný obstarávateľ bude podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom 
obstarávaní uplatňovať pri realizácii zmluvy o dielo osobitné 
podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk, v rámci 
čoho bude požadované, aby zhotoviteľ, v prípade bude potrebovať 
navýšiť svoje kapacity pre plnenie predmetnej zákazky, zamestnal na 



tieto pracovné miesta osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané v 
zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a zároveň patria k marginalizovanej 
rómskej komunite. Uvedená podmienka zamestnania sa bude 
vzťahovať na celú dobu realizácie stavebných prác. 

9.9 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta 
plnenia zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky 
vopred. 

9.10 Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť 
rozsah plnenia zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné 
náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty z dôvodu zníženia 
rozsahu zákazky. 

9.11 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu plnenia 
zákazky. 

9.12 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatku 

finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy. 
9.13 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. 

inými oprávnenými osobami. 
9.14 Prílohy: výkazy výmer 
      

 
Dátum:   13.11.2017 
 
Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa: 
     
                                                                             Valéria Eľková 
                                                                             starostka obce 
 
 
    
 
 
 
 



Stavba:   Rekonštrukcia Domu smútku
Objekt:   SO 01 Rekonštrukcia domu smútku

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval : Ing. Halgaš

Dátum :

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   107,765

1 Zemné práce   11,067

1 111104211

Pokosenie trávniks parkového v rovine alebo na svahu so 
sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením   m2 58,000 0,000

2 111105112

Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km 
na svahu nad 1:5 do 1:2   m2 89,000 0,000

3 113106612

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 
20 m2,  -0,26000t   m2 75,003 0,000

4 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 20,400 0,000

5 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3   m3 10,200 0,000

6 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3 2,328 0,000

7 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3   m3 21,691 0,000

8 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 10,846 0,000

9 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 0,432 0,000

10 162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 37,300 0,000

11 171101102

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard   m3 10,366 0,000

12 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených   m3 37,300 0,000

13 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3   m3 12,780 0,000

14 174101102

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu   m3 0,891 0,000

15 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 5,040 0,000

16 583343210 Piesok na obsyp   t 5,040 5,040

17 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 58,000 2,320

18 181006111

Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v 
sklone do 1:5, pri hr. vrstvy do 0,10 m   m2 89,000 0,000

19 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 83,522 0,000

20 181301111

Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 

m   m2 89,000 0,000

21 0057211300 Trávové semeno - výber   kg 1,792 0,002

22 MAT1 Dodávka ornice   m3 22,250 0,000

23 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

24 183101114

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,05 do 0,125 m3   ks 13,000 0,000

25 183101115

Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 
0,125 do 0,40 m3   ks 17,000 0,000

26 183205111

Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na 
svahu do 1:5 v hornine 1 až 2   m2 31,000 0,000

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Markovce
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

27 183403111

Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

28 183403113 Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

29 183403151 Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

30 183403152 Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

31 183403153 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

32 183403161 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 89,000 0,000

33 184102111

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 100 do 200 mm   ks 17,000 0,255

34 184102114

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 400 do 500 mm   ks 13,000 0,585

35 184921093

Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5   m2 31,000 0,000

36 0554151000 Mulčovacia kôra 70 l   kus 8,000 0,002

37 5834518700 Dekoračný štrk   t 2,210 2,210

38 0266184000 Thuja occidentalis v. 200 cm   kus 12,000 0,024

39 0266079200 Smrek - Picea omorica, v. 200   ks 2,000 0,012

40 0266051500 Borievka - Juniperus sq. "Blu Carpet", 20-30 cm   ks 1,000 0,005

41 0266202260

Skalník Dammerov - Cotoneaster dam.  SKOGHOLM 20-30 
cm   ks 3,000 0,001

42 0266141200 Pinus mugo " Pumilio ! 20 - 30 cm   ks 5,000 0,025

43 02666051400 Borievka - Juniperus horiz.  " Glauca " 20 - 30 cm   ks 1,000 0,002

44 0266044400 Borievka - Juniperus horiz.  " Prostata " 20 - 30 cm   ks 1,000 0,002

45 0265492300 Tavoľník - Spiraea x bum.ANTHONY WATERER 60 cm   ks 1,000 0,000

46 0265187400 Bršlen - Euonymus fort.  EMER GOLD 20 - 30 cm   ks 3,000 0,001

47 0265207700 Acer rubrum " Red Sunset "  v. 300 cm   ks 1,000 0,001

48 185802113

Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým 
hnojivom naširoko   m2 31,000 0,000

49 185804311 Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2   m3 0,580 0,580

2 Zakladanie   11,672

50 212752126 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125   m 6,000 1,495

51 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   m3 0,375 0,775

52 272313611 Betón základových konštrukcií, prostý tr. C 16/20   m3 0,338 0,782

53 272351215 Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce   m2 0,270 0,002

54 272351216 Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce   m2 0,270 0,000

55 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 3,161 7,316

56 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce   m2 8,128 0,071

57 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce   m2 8,128 0,000

58 275313511 Betón základových pätiek, prostý tr. C 10/12,5   m3 0,519 1,223

59 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce   m2 0,720 0,008

60 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   m2 0,720 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2,656

61 349231821

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch 
nad 150 do 300 mm   m2 5,280 2,656

4 Vodorovné konštrukcie   3,851

62 451538111

Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným 
hr. do 150 mm   m 6,000 0,510

63 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 1,620 3,063

64 457971111

Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, 
šírky geotextílie do 3 m   m2 83,522 0,184

65 6936653000 Geotextília   m2 78,200 0,094
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

5 Komunikácie   37,276

66 564211111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm   m2 15,522 1,726

67 725 Násyp z dunajského štrku hr. 100 mm   m3 15,522 0,000

68 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 68,000 27,934

69 596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 68,000 7,616

70

59202910001

0 Zámková dlažba hr. 60 mm   m2 68,680 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   23,324

71 612401991

Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavosti postreku pod 
omietky stien a pilierov   ks 149,982 0,667

72 612421311

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých   m2 149,982 2,241

73 612421637

Vnútorná omietka stien vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku štuková   m2 149,982 3,487

74 612481119

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením   m2 415,106 2,121

75 283414180

Plastová parapetná doska, vnútorná, farba hnedá, šírky 230 
mm s koncovkami   M 5,720 0,000

76 620991121

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek 
spôsobom   m2 21,592 0,004

77 621466512

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová Weber - 
Terranova, akrylát-silikónová, weber.pas color plus, 
roztieraná strednozrnná   m2 104,865 0,354

78 622422331

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň 
členitosti Ia II -30% škrabaných   m2 160,259 4,942

79 622464232

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, vrátane 
podkladného náteru, označenie F1   m2 160,259 0,529

80 625252412

Kontaktný zatepľovací systém POLYSTYREN EPS-F  bez 
povrchovej úpravy hr. 20 mm   m2 104,865 1,158

81 631312711

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 
mm   m3 0,828 2,000

82 631313611

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 
120 mm   m3 0,594 1,303

83 631319151

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   m3 0,828 0,000

84 631319153

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm   m3 0,594 0,000

85 631319171

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm   m3 0,828 0,000

86 631319173

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm   m3 0,594 0,000

87 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie   m2 1,000 0,050

88 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie   m2 1,000 0,000

89 631362441

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 
mm   m2 16,290 0,143

90 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)   m3 0,594 1,091

91 632451021 Vyrovnávací poter muriva  MC 15 hr.  20 mm   m2 2,288 0,115

92 632456231

Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený 
oceľovým hladidlom hr. 30 mm   m2 7,587 0,646

93 632477205

Vyrovnávacia nivelizačná vrstva podláh do 5 mmm, s 
prípravou podkladu   m2 125,670 2,420

94 648991113

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., 
hmôt, š. nad 200 mm   m 5,720 0,051
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   17,918

95 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 39,155 3,866

96

59202917001

0 PREMAC parkový obrubník 100/20/5 cm, farba sivá   
KU

S 39,547 0,000

97 941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 14,760 0,758

98 941955004

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m   m2 164,870 12,522

99 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 123,140 0,252

100 959231151 Plastový oddeľovač   m 21,000 0,510

101 959941131

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M16/20/165 mm   ks 28,000 0,009

102 965043341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 
4 m2  -2,20000t   m3 6,284 0,000

103 965081412

Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania mazaniny,  
-0,03900t   m2 125,670 0,000

104 968061112

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 
m2, -0,01200t   ks 10,000 0,000

105 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 
m2, -0,02400t   ks 10,000 0,000

106 968062354

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t   m2 5,677 0,000

107 968062355

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t   m2 1,357 0,000

108 968062455

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2,  -
0,08800t   m2 7,036 0,000

109 968062745

Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t   m2 15,118 0,000

110 968072865 Vybúranie a vybratie mreži do 2 m2,  -0,00600t   m2 4,200 0,000

111 976071111 Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t   m 4,200 0,000

112 978011141

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t   m2 149,982 0,000

113 978036131

Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších 
brizolitových, v rozsahu do 20 %,  -0,01000t   m2 160,259 0,000

114 978057321 Odsekanie a odobratie obkladov stupníc,  -0,02000t   m 21,860 0,000

115 978057331 Odsekanie a odobratie podstupníc,  -0,01000t   m 21,860 0,000

116 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 24,641 0,000

117 979082315

Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia 
ale so zložením do 3000 m   t 50,587 0,000

118 979082319 Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 295,692 0,000

119 979086112

Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri 
vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt   t 50,587 0,000

120 SKLADKA

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 24,641 0,000

121 726 Osadenie lavičiek   
KU

S 3,000 0,000

122 MAT2 Lavička bez operadla   3,000 0,000

123 727 Osadenie odpadkových košov   
KU

S 1,000 0,000

124 MAT3 Odpadkový kôš   
KU

S 1,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,000

125 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 85,911 31,452 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   9,540

713 Izolácie tepelné   0,000

126 713054670 Montáž a dodávka paropriepustnej fólie striech spodom   m2 70,980 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   0,138

127 721172111

Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dážďové hrdlové 
D 140x2, 8   m 21,000 0,053

128 721194109

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 4,000 0,000

129 2863103300 PVC-U koleno pätkové pre kanalizáčne rúry hladké 110/140   ks 4,000 0,000

130 721242115 Lapač strešných splavenín DN 100   ks 4,000 0,085

131 998721102

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   t 0,465 0,000

762 Konštrukcie tesárske   1,841

132 762342203 Montáž latovania  pri osovej vzdialenosti lát 220 - 360 mm   m2 218,552 0,000

133 762342210 Montáž latovania - kontraláty rozpon 80 - 120 mm   m2 218,552 0,000

134 6051713300 Lata  akosť I do 25cm2 xdĺ.400-650cm   m3 1,983 1,091

135 762421312

Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB 
skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm   m2 104,865 0,751

136 998762102

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 
12 m   t 2,104 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   0,943

137 763132210

SDK podhľad hladký, závesená kca konštrukcia  GKF hr. 
12,5 mm   m2 70,980 0,943

138 998763301

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch 
výšky do 7 m   t 1,021 0,000

764 Konštrukcie klampiarske   1,716

139 764173402 Oplechovanie z plechu lakoplastovaného čela strechy   m 42,500 0,022

140 764173433 Oplechovanie z plechu lakoplastovaného pri žľabe   m 31,800 0,014

141 764318200 Krytiny z poplastovaného plechu vrátané doplnkov   M2 218,552 1,539

142 764321820

Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom 
vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm,   -0,00420t   m 42,500 0,000

143 764323820

Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 
250 mm,  -0,00260t   m 31,800 0,000

144 764351836 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -0,00009t   ks 32,000 0,000

145 764352300

Žľaby pododkvapové polkruhové z poplastovaného plechu, 
priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov   m 31,800 0,098

146 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom 
do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t   m 31,800 0,000

147 764359221 Kotlík žľabový z poplastovaného plechu, priemer 100 mm   ks 4,000 0,004

148 764359810

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -
0,00110t   ks 4,000 0,000

149 764410850

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t   m 5,720 0,000

150 764454212

Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu, farba RR 
20,priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku 
kanalizácii   m 11,000 0,031

151 764454801

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 
mm,  -0,00226t   m 11,000 0,000

152 764456852

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 
priemerom 75 a 100 mm,  -0,00069t   ks 4,000 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

153 764712026

Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu r.š. 100 
mm   m 5,720 0,008

154 998764102

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m   t 1,644 0,000

766 Konštrukcie stolárske   0,176

155 766421821

Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami,  -
0,01000t   m2 175,845 0,000

156 766421822

Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov,  -
0,00800t   m2 175,845 0,000

157 766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt   m 367,028 0,022

158 614180120 Lišta podkladová rozmer 30x50 mm podkldová lata   M 381,709 0,000

159 766661512 Montáž dverového krídla komplet. otváravého, jednokrídlové   ks 2,000 0,002

160 766661532 Montáž dverového krídla komplet. otváravého, dvojkrídlové   ks 1,000 0,001

161 766702113

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. 
steny nad 350 mm   k 2,000 0,000

162 766702123

Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny 
nad 350 mm   k 1,000 0,000

163 611710302

Zárubňa dýhovaná, obložková, pre dvojkrídlové dvere do 
1600 mm, hr. múru do 450 mm   ks 1,000 0,025

164 611710303

Zárubňa dýhovaná, obložková, pre jednokrídlové dvere 600 - 
1100 mm, hr. múru do 450 mm   ks 2,000 0,050

165 61161114

Drevené dvere jednokrídlové, otváravé, plné, dýhované, 
kovanie,  800x1970 mm   ks 1,000 0,025

166 611611-14

Drevené dvere jednokrídlové, otváravé, plné, dýhované, 
kovanie,  900x1970 mm   ks 1,000 0,025

167 611611-141

Drevené dvere dvojkrídlové, otváravé, plné, dýhované, 
kovanie,  800x1970 mm   ks 1,000 0,025

168 998766102

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 
6 do 12 m   t 0,122 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,001

169 767200001

Montáž a dodávka exteriérového oceľového zábradlia a 
mádla, z oceľ. rúr 40/2 mm, vrátane povrchových úprav a 
kotvenia   m 10,220 0,000

170 767200002

Montáž a dodávka exteriérového oceľového zábradlia a 
mádla, z oceľ. rúr 40/2 mm, vrátane povrchových úprav a 
kotvenia   m 5,720 0,000

171 767200003

Montáž a dodávka exteriérového oceľového zábradlia a 
mádla, z oceľ. rúr 40/2, 30/2 mm, vrátane povrchových úprav 
a kotvenia   m 2,560 0,000

172 283413345

Okno plastové, 6 kom., dvojdielne OS+F, pevný oblúkový 
nsádsvetlík, izol. trojsklo, vonk. drevodekor hnedý, 570x1470 
mm   kus 6,000 0,000

173 283413342

Okno plastové, 6 kom., jednodielne OS, izol. trojsklo, vonk. 
drevodekor hnedý, 570x550 mm   kus 2,000 0,000

174 283413343

Okno plastové, 6 kom., trojdielne O+ OS+F, pevný oblúkový 
nadsvetlík,i zol. trojsklo, vonk. drevodekor hnedý, 1160x1170 
mm   kus 1,000 0,000

175 283413346

Exterierové plast. dvere, 5kom. pr., jednokr., izolačné 
dvojsklo, platne z oplášťovanej PUR peny, vonk. drevodekor 
hnedý, kovanie, uzamykateľné, 800x1970 mm   kus 1,000 0,000

176 283413347

Exterierové plast. dvere, 5kom. pr., jednokr., izolačné 
dvojsklo, platne z oplášťovanej PUR peny, vonk. drevodekor 
hnedý, kovanie, uzamykateľné, 900x1970 mm   kus 1,000 0,000

177 283413348

Exterierové plast. dvere, 5kom. pr., dvojkr., s pevným 
nadsvetlíkom,  izolačné dvojsklo, vonk. drevodekor hnedý, 
kovanie, uzamykateľné, 1400x2000x690  mm   kus 1,000 0,000

178 283413341

Exterierové plast. dvere, 5kom. pr., dvojkr., s pevným 
nadsvetlíkom,  izolačné dvojsklo, vonk. drevodekor hnedý, 
kovanie, uzamykateľné, 1450x2000x690  mm   kus 2,000 0,000

   Strana 6  z 8



Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

179 OKNO Montáž výplní otvorov plastových s opravou ostenia   M 69,220 0,000

180 767584811 Demontáž mriežky   ks 9,000 0,000

181 767591221 Montáž  mriežky bez zhotovenia prestupu   ks 9,000 0,000

182 767662210 Montáž mreží pevných otváravých   m2 4,200 0,000

183 998767102

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,139 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   4,228

184 771445014 Montáž soklíkov z gresu do tmelu, rovné  300x100 mm   m 52,445 0,053

185 771576181

Montáž podláh schodiskových stupňov z gresu do tmelu 
flexibilného veľ. 300 x 300 mm, škárovanie   m2 7,587 0,030

186 597645500 Gres 300x300 mm   m2 77,953 1,871

187 597645470 Gres mrazuvzdorný 300x300 mm   m2 72,602 1,742

188 771576184

Montáž podláh z gresu do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 
mm, škárovanie   m2 63,660 0,249

189 771576186

Montáž podláh z gresu do tmelu flexibilného veľ. 300 x 300 
mm, škárovanie   m2 72,360 0,283

190 998771102

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   t 0,514 0,000

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.   0,317

191 782111140

Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých 
kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm   m2 3,375 0,103

192 5838556000 Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1   m2 3,443 0,213

193 998782102

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   t 0,317 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery   0,180

194 783201811

Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním   m2 2,000 0,000

195 783225600

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm   m2 2,000 0,000

196 783601813

Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní   m2 8,400 0,000

197 783624300

Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s 
emailovaním a 2x plným tmelením   m2 8,400 0,003

198 783782203

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Bochemitom QB   m2 61,073 0,032

199 783894412

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
PAMAKRYLOM IN pre interiér stropov dvojnásobný   m2 15,202 0,010

200 783894422

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
PAMAKRYLOM IN pre interiér stien dvojnásobný   m2 149,982 0,099

201 783894612

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 
SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x   m2 70,980 0,035

M Práce a dodávky M   0,002

21-M Elektromontáže   0,000

202 921502000.7 Demontáž a spätna montáž kamerového systému   kus 15,000 0,000

203

9218500000.

1 Demontáž a spätna montáž vonkajšieho osvetlenia   
ho

d 10,000 0,000

204 921999920.2 Demontáž a spätna montáž bleskozvodnej sústavy   
ho

d 20,000 0,000

36-M Montáže zemných prác   0,002

205 460490012

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 
cm   m 21,000 0,000

206 2830010610 výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 balenie=250 m   m 21,000 0,002
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom
Hmotnosť 

celkom

Celkom   117,306
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