
ZMLUVA O DIELO č. 1/2011/CCHP-rozšÍrenie
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Banka:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

2.1 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Banka:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný

Zmluvné strany

Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava
Ing. Martin Turčan

Ing. Martin Turčan
Marián Molnár
Štátna pokladnica
7000060275/8180
00002895
2020801508

RANDA + R s.r.o.,
Senická cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Milan Randa - konateľ

Milan Randa
Marian Ďuriančík
Všeobecná úverová banka a.s.,
1824445357/0200
36058262
2020096023
SK 2020096023

v obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, v odd. Sro, vo
vložke č. 8144/S

Čl. l.
Predmet zmluvy

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť stavebné dielo:

" CENTRÁLNY CHRÁNENÝ PRIESTOR - ROZŠÍRENIE"

v dohodnutom rozsahu podľa ponuky zo dňa 08.02.2011, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, za podmienok dohodnutých v zmluve a platnej
PD.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a
zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.

1.3. V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale
s jeho realizáciou súvisia alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto zmluvy,
sa zmluvné strany dohodli, že tieto budú považované za práce naviac a budú
špecifikované a vopred odsúhlasované, pričom podmienky ich realizácie budú
predmetom dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný obidvomi stranami.



bez DPH DPH 20 % spolu sDPH

Čl. II.
Cena diela

2.1. Cena diela predmetu tejto zmluvy v rozsahu plnenia podľa čl. L tejto zmluvy sa
stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške:

Celkom: 912,61 C 5475,65C

2.2. Práce, resp. materiály, ktoré budú z dôvodu prípadných zmien, počas vykonávania
rekonštrukcie predmetného diela, odsúhlasených zmluvnými stranami dodatkom
k tejto zmluve, vykonané, resp. dodané nad rámec projektovej dokumentácie, budú
súčasťou zvýšenej zmluvnej ceny.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovi dojednaný predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
určenom v čl. L tejto zmluvy v termíne:

Zahájenie: 19.03.2011
Ukončenie: 27.03.2011

3.3. Protokolárne odovzdanie diela bude 28.03.2011
3.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá spočíva v tom, že

mu po podpísaní tejto zmluvy zabezpečí prístup do objektu, na ktorý sa vzťahuje
predmet zmluvy, a to najneskôr dňa 21.03.2011 až do doby, pokiaľ nebude dielo
zhotoviteľom ukončené a odovzdané objednávateľovi t.j. 27.03.2011.

Čl. IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zo strany objednávateľa uhradená na
základe predloženej faktúry zhotoviteľom spolu so súpisom vykonaných prác
overených, resp. potvrdených objednávateľom. Faktúry je objednávateľ povinný
uhradiť do 30 kalendárnych dní od dátumu ich doručenia objednávateľovi. Prebratie
faktúry objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom na kópii faktúry zhotoviteľa. Za
splnenie povinnosti objednávateľom sa považuje deň v ktorom bola fakturovaná
čiastka v plnej výške pripísaná na účet zhotoviteľa.

4.2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi účtovný doklad, ktorý musí obsahovať
náležitosti stanovené zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zák. č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia účtovný
doklad, ktorý neobsahuje zákonné náležitosti, prípadne má iné nedostatky v obsahu.
Po ich odstránení je povinný objednávateľ uhradiť daňový doklad do 14
kalendárnych dní od dátumu jeho doručenia objednávateľovi.

V.
Vzájomné povinnosti zmluvných strán

2

5.1. V prípade nedodržania termínu odovzdania priestorov objednávateľom
zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s termínom odovzdania diela po dobu
oneskorenia objednávateľa. Nový termín odovzdania diela sa tým predlži o dobu
omeškania a bude potvrdený v dodatku k tejto zmluve.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
v nevyhnutom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní



doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne
zhotoviteľovi v lehote do 24 hodín od jeho vyžiadania.

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že po celú dobu vykonávania diela riadny
priebeh prác zhotoviteľa nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5-4. Objednávateľ je povinný zabrániť prístupu nepovolaným osobám na pracovisko
(stavenisko).

5.5. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci objednávateľa a zhotoviteľa.
Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, jeho zástupcom a subdodávateľom
po dohode vstup do objektu dohodnutého diela aj v dňoch pracovného pokoja.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku, resp.
stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté
svojou činnosťou vrátane priľahlých priestorov a komunikácií v okolí staveniska po
celú dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. l. tejto zmluvy.

5.7. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela,
pokiaľ sú v súlade s vymedzením právomoci zodpovedných pracovníkov
objednávateľa a zhotoviteľa, budú realizované formou zápisov v stavebnom
denníku.

5.8. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými
podmienkami, je oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil
vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním diela.

5.9. Po ukončení diela zhotoviteľ stavenisko uvoľní a vyprace v lehote do 2 dní po
odovzdaní diela.

5.10. Zhotoviteľ si zabezpečí v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia
na odber elektrickej energie a vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií
znáša objednávateľ.

5.11. Objednávateľ sa zaväzuje pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre
zhotoviteľa odber vody a elektrickej energie.

5.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa
projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu za účelom zvýšenia ceny,
či zníženia vlastných nákladov.

VI.
Bezpečnostné opatrenia

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (zákony,
vyhlášky, STN) za zabezpečovanie v plnom rozsahu úloh a povinností v oblasti

BOZP a OPP.
6.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky protipožiarne a bezpečnostné predpisy,

zabezpečiť školenie svojich pracovníkov z prevádzkových, bezpečnostných
a protipožiarnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákazu
požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na stavenisku, ako aj za
škody, ktoré by v prípade ich požívania vznikli.

VII.
Náhrada škody

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní náhrady škody sa budú riadiť ust. §
373 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti
a jej vybavení.

7.3. Pri určení výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci, zariadenia alebo
nehnuteľnosti v čase poškodenia.

7-4. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného
stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť
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novou vecou takého istého typu. V prípade, že tento spôsob náhrady nie je možný,
zhotoviteľ sa zaväzuje spôsobenú škodu nahradiť v peniazoch.

VIII.
Záruky

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotovený
v rozsahu a podľa podmienok tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

8.2. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti, ktoré sú určené právnymi predpismi,
ustanoveniami štátnych noriem, ktoré sú záväzné podľa právnych predpisov
o technickej normalizácii a vlastnosti určené zmluvou.

8.3. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu
tejto záruky, pričom záručná doba je 36 mesiacov odo dňa podpísania zápisnice
o odstránení vád, ktorá je súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Záručné
doby začínajú plynúť podpísaním zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania.

8-4. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak sa na ňom vyskytne závada brániaca
užívaniu, a to až do termínu jej odstránenia zhotoviteľom, pokiaľ zhotoviteľ túto
závadu spôso bil.

8.5. Súčasťou zápisu o prevzatí diela bude súpis zistených závad a nedorobkov a dohoda
o opatreniach a lehotách pre ich odstránenie.

8.6. Ak objednávateľ prevezme dielo so závadami a nedorobkami, ktoré nebránia
užívaniu; je zhotoviteľ povinný tieto bez zbytočného odkladu odstrániť, a to v súlade
s dohodami uskutočnenými pri odovzdaní a prevzatí diela.

8.7. Práva zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé už pri odovzdaní a prevzatí diela, musí
objednávateľ reklamovať v zápise o prevzatí diela.

8.8. Ak sa jedná o vady diela, ktoré je možné zistiť iba po prevzatí, musí ich objednávateľ
reklamovať u zhotoviteľa najneskôr do 5 dní od ich zistenia, a to písomnou formou.

8.9. Každé odstránenie vady či nedorobku je zhotoviteľ povinný fyzicky i písomne
odovzdať objednávateľovi. Po odstránení závad a nedorobkov spíšu zúčastnené
strany zápis.

8.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa
zápisom v stavebnom denníku a ten na ich použití trval.

IX.
Zmluvná pokuta

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne
uvedenom v čl. III. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu
vo výške 100 EUR za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ mešká s odstránením vád
diela, vzniká objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každú
vadu a každý deň omeškania s odstránením vady diela.

9.3. V prípade omeškania s úhradou faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania až do zaplatenia. Objednávateľ je povinný úroky z omeškania zaplatiť.

9-4. Za využitie práva na zmluvnú pokutu sa považuje vystavenie daňového dokladu.

X.
Vyššia moc

10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od
vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť.
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Xl.
Splnenie dodávky a odovzdanie diela

11.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie
diela, a to zápisom v stavebnom denníku. objednávateľ určí termín odovzdávacieho
a preberacieho konania.

11.2. Odovzdaním a prebratím diela sa rozumie podpísanie zápisnice o odovzdaní
a prevzatí predmetného zmluvného diela. Podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela sa dielo považuje za riadne ukončené ..

XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva je platná jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami.
12.2. Vo veciach nešpecifikovaných v tejto zmluve platia ustanovenia zák. č. 513/ 1991Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení.
12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa o sebe navzájom

dozvedia, sa považujú za dôverné a tvoria obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17
v spojení s ust. § 271 zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12-4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak
súhlasu ju podpisujú.

12.5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, pričom objednávateľ obdrží dva
exempláre a zhotoviteľ obdrží dva exempláre.

12.6. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom
prístupe k informáciám) v znení zákona č. 546/2010 Z.z. povinne zverejňovanou
zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

12.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Objednávateľ:
Správa zariadení Úradu vlády SR
Ing. Martin Turčan - št~tárny zástupca
V Bratislave, dňa .7Y.:1.. ..... 1l/( .....

Zhotoviteľ:
RANDA + R s.r.o., Banská Bystrica
Milan Randa - konateľ spol~Ati
V Banskej Bystrici, dňa .4....:...p.!/. ...

RANDA + R S.r.o.
Senická cesta 5

97401 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2020096023

IČO: 36058262 (6)
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Názov stavby

Názov objektu

Objednávatel'

Projektant

Zhotoviteľ

KRycí LIST ROZPOČTU

Úrad vlády SR, Bratislava

Centrálny chránený priestor - rozširenie

Správa zariadeni Úradu vlády SR, Bratislava

RANDA+R, s.r.o B.Bystrica

Rozpočet čislo Spracoval

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 mj

A

Počet Náklady /1 m.j.

o 0,00 o 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

B Doplnkové nákladyZákladné rozp. náklady

HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" Dodávky

6 Montáž

I 7 ZRN (r. 1-6)
I

20 HZS

Projektant

Dátum a podpis
Objednávatel'

JKSO

EČO

Miesto

IČO

36058262

Dňa

08.02.2011

Počet

c Vedl'ajšie rozpočtové náklady

27,54 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska

1 574,50 9 Bez pevnej pod! 14 Mimostav. doprava

35,32 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy

2102,11 11 16 Prevádzkové vplyvy

0,00 17 Ostatné - opravy

181,00 18 VRN z rozpočtu

3920,47 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

360,31 21 KompL činnosť 0,00 22 Ostatné náklady

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotovitel' L ..

~- l'

- J.

Dátum a podpis Pečiatka

Sp,,,cov(lné systémom CENKROS plus. tel. 041fl07 10 11
Strana 1 z 1

o Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 4 563,04

25 Cena s DPH (r. 23-24)

Celkové náklady v

Celkom bez DPH

Cena s DPH

Konverzný Lvz

E Pripočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

27 Kizavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

Bratislava

IČ DPH

SK2020096023

Náklady /1 rn.j.

o

0,50% 19,60

0,00% 0,00

4,90% 192,10

0,80% 31,36

1,00% 39,20

0,00

282,26

0,00

4563,04

912,61

5475,65

SKK

137466,14

164959,43

'l EUR :::.30, ~260 SKK

0,00

0,00

0,00

0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Úrad vlády SR, Bratislava ť('ôlW()rZny hdľZ' 1 C.UH;;;; 30;j260 SKK

Objekt: Centrálny chránený priestor - rozšírenie Objednávatel': Správa zariadení Úradu vlády SR, Bratislava
Zhotovitel': RANDA+R, S,LO B,Bystrica

JKSO Dátum: 8.2.2011
- ----- ~ .~-_.- ---~--~. --_._-

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Cena celkom Hmotnosť Sut' celkomcelkom

EUR EUR EUR SKK
_._------~--- . ------~-

2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 27,537 1 574,503 1 602,040 48263,057 5,868 1,316
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000 340,754 340,754 10265,555 1,752 0,000
4 Vodorovné konštrukcie 0,000 87,000 87,000 2620,962 0,137 0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27,537 672,155 699,692 21 078,921 3,256 0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 302,145 302,145 9102,420 0,724 1,316

99 Presun hmôt HSV 0,000 172,449 172,449 5 195,199 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 35,316 2102,110 2137,426 64392,096 0,155 0,000
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 0,000 222,574 222,574 6705,264 0,009 0,000
766 Konštrukcie stolárske 0,000 302,400 302,400 9110,102 0,000 0,000
776 Podlahy povlakové 0,000 1 304,660 1 304,660 39304,187 0,107 0,000
781 Dokončovacie práce a obklady 35,316 65,052 100,368 3023,686 0,027 0,000
783 Dokončovacie práce - nátery 0,000 6,520 6,520 196,422 0,001 0,000
784 Dokončovacie práce - mal'by 0,000 200,904 200,904 6052,434 0,011 0,000
M Práce a dodávky M 0,000 181,000 181,000 5452,806 0,000 0,000

21-M Elektromontáže 0,000 181,000 181,000 5452,806 0,000 0,000
OST Ostatné 0,000 0,000 360,310 10854,699 0,000 0,000
001 Ostatné 0,000 0,000 360,310 10854,699 0,000 0,000

Celkom 62,853 3857,613 4280.776 128962,658 6.023 1,316
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ROZPOČET
Stavba: Úrad vlády SR, Bratislava

Objekt: Centrálny chránený priestor - rozšírenie JKSO:

EČO

Objednávatel': Správa zariadeni Úradu vlády SR, Bratislava Spracoval:

Zhotovitel': RANDA+R, STO B.Bystrica Dátum: 8.2.2011

PČ
Kód položky Popis MJ

Množstvo Cena
Cena celkom

Hmotnosť
celkom jednotková celkom

2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 1 602,040 5,868

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 340,754 1,752

!3171611PC
Dodávka a montáž prekladov nosných keramických svetlosť do

,

1350 mm !ks 1,000 176,309 176,309 0,101

:Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v
2 340238211 stenách hr. do 100 mm m2 2,000 22,517 45,034 0,438

'Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v
3 340238212 istenách hr. nad 100 mm m2 3,300 35,056 115,685 1,183

Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch
4 349231811 nad 80 do 150 mm m2 0,090 41,396 3,726 0,030

4 Vodorovné konštrukcie 87,000 0,137

Zhotovenie pomocnej konštrukcie na zabezpečenie
5 4113875PC bezprašnosti ks 3,000 29,000 87,000 0,137

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 699,692 3,256

Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov, v
6 612421331 množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových m2 27,060 4,535 122,717 0,918

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží
7 612421615 a v schodisku hrubá zatretá m2 11,500 5,154 59,271. 0,379

Príplatok k cene -1615 za omíetku na pletive (bez dodania
8 612421616 pletiva) m2 11,500 1,751 20,137 0,070

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží
9 612421637 a v schodisku stien štuková m2 45,300 7,907 358,187 1,826

I
Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien,zvýšenie

1-0 612465115 príľnavosti náteru m2 45,300 1,561 70,713 0,014

11 1612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextíinou mriežkou m2 9,200 3,451 31,749 0,018

12 J642942111 Osadenie ocel'ového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 ks 1,000 9,381 9,381 0,018

13 5533198400 .Zérubňe oce/'ová CGU 80x197x16cm L ks 1,000 27,537 27,537; 0,0141

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 302,145 0,724 ,
14 :9680195PC .Vybúrame naddverného svetlíka, plochy do 2 m2, -0,05600t m2 1,100 6,776 7,454 0,000'

15 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 2,000 0,565 1,130 0,000,

16 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubni, -0,08200t m2 3,152 5,745 18,108 0,004

17 971033521 Vybúranie otvorov v murive tehl hr.do 100 mm, -0,191 OOt m2 2,100 6,899 14,488 0,202

Podchyt.priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr.muriva
18 975032241 do 150 mm a dl'žky podchytenia do 3 m m 6,000 31,000 186,000 0,518

19 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1,316 10,865 14,298 0,000

20 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m 1,316 7,105 9,350 0,000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
21 979082121 každých ďalších 5 m 6,580 0,799 5,257 0,000

22 979089012 Poplatok za skladovanie - ostatné 1,316 35,000 46,060 0,000

99 Presun hmôt HSV 172,449 0,000

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
23 999281111 plášťov výšky do 25 m 5,868 27,363 160,566 0,000

Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu
24 999281193 :dopravnú vzdialenosť 5,868 2,025 11,883 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 137,426 0,155

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 222,574 0,009

25 !7252196PC I Dodávka a montáž umývadla s pol nohou súb 1,000 126,224 126,224 0,003 ,
26 7252196PC1 Dodávka a montáž sifonu súb 1,000 22,200 22,200, 0,003

27 17252196PC2 'Dodávka a montáž batérie sub 1,000 74,150 74,150 0,0031

766 Konštrukcie stolárske 302,400 0,000
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PČ
Kód položky Popis MJ

Množstvo Cena
Cena celkom

Hmotnosť
celkom jednotková celkom

2 3 4 5 6 7 8

Dodávka a montáž dveri drevených jednokridlových s kovanim
28 7666611PC a zámkom ks 1,000 300,000 300,000 0,000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6
29 998766202 do 12 m % 3,000 0,800 2,400 0,000

776 PodJahy povlakové 1 304,660 0,107

30 776511820 Odstránenie povlakových podláh z nášl'apnej plochy m2 17,160 2,092 35,899 0,000

.Dooávka a položenie povlakových podláh textilných všívaných
31 ?765721PC la vpichovaných m2 19,391 55,750 1 081,048 0,007

'Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou
32 776691002 hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 30 MPa m2 17,160 7,470 128,185 0,100

r
33 1776995112 IOstatné práce - D+M soklových profilov výšky do 90 mm m 17,000 3,234 54,978 0,001,

[Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do
34 1998776202 12 m % 13,001 0,350 4,550 0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 100,368 0,027

Montáž obklad ov stien z obkladačiek keramických do tmelu
35 781445305 flex., v obmedz. priest., škár. Ceresit CE 33 m2 2,175 28,916 62,892 0,002

Obkladačky pórovinové s jednofarebným základom
36 5978266000 ;ednofarebnou potlačou glazúra m2 2,387 14,795 35,316 0,025

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do
37 998781202 12 m % 0,982 2,200 2,160 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 6,520 0,001

Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej
38 783122210 ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovanim m2 1,517 4,298 6,520 0,001

784 Dokončovacie práce --mal'by 200,904 0,011

Odstránenie malieb oškrabanim v miestnostiach výšky do 3, 80
39 784402801 m m2 93,660 0,643 60,223 0,000

Mal'by z maliarskych zmesi tekutých Jupol dvoj- a viacfarebné s
40 784452461 bielym stropom jednonás. do 3, 80 m m2 93,600 1,503 140,681 0,011

M Práce a dodávky M 181,000 0,000

21-M Elektromontáže 181,000 0,000

41 2100100PC01 :Dodávka a montáž svietidia 4x18W ks 1,000 181,000 181,000 0,000

OST Ostatné 360,310 0,000

001 Ostatné 360,310 0,000

42 :HZSOO0111 Vypratanie nábytku a bezpečnostných skriň hod 15,000 8,954 134,310 0,000'

43 950000DOP Dopravné náklady súb 1,000 226,000 226,000 0,000

Celkom 4280,776 6,023
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