
                       OBECNÝ  ÚRAD    VEĽKÉ  ÚĽANY        
         Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany 

Kontakt : 031/7878108 
 

 
        

Výzva na predloženie ponuky 
 

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 (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Veľké Úľany                            
IČO:    00306282 
Sídlo:    Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 
Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Metzner, MBA 
Telefón:   031/7878 199      
Fax:    031/7878 192 
Elektronická pošta:  obecnyurad@velkeulany.sk 
Internetová adresa: www.ulany.sk 
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Veľké Úľany 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a vybudovanie technickej 
vybavenosti k nájomným bytom - 4 b.j. Veľké Úľany. 
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV: 45300000-0 
Dodatočný kód CPV: 71320000-7 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 28 807,99 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Veľké Úľany 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v 
bode 1. tejto výzvy. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
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9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
do 15.12.2020 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov MDVaRR a z úveru zo ŠFRB a z vlastných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Predpokladané 
fakturačné obdobie je mesačné, ale môže byť upravené podľa zmluvy o dotácií a úverovej zmluve. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 
kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

 

13. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač potvrdzuje 
čestným vyhlásením (Príloha) 

 

Technická a odborná spôsobilosť: 
• Uchádzač preukáže minimálne 1 referenciu alebo dôkaz o plnení za predchádzajúcich 5 rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote min. 25 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene 
za uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za práce 
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú práce na výstavbe 
inžinierskych sietí. 

• Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii zodpovednej osoby 
- projektant. Požaduje sa, aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v oblasti predmetu 
zákazky, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch, resp. ekvivalentnú obdobnú spôsobilosť uznanú v krajinách Európskej únie pre výkon 
činnosti projektant s odborným zameraním na inžinierske stavby. Odbornú kvalifikáciu uchádzač 
preukáže osvedčením o vykonanej skúške (alebo ekvivalentným dokladom), odbornú prax 
životopisom a disponibilitu pre uchádzača zmluvou, dohodou alebo čestným vyhlásením. 

 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 
podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
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verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. 
 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení 
ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, komisia vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet 
zákazky. 
 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné 
na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, 
vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu 
vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch 
do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov 
neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia 
niektorých služieb, dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Cenová ponuka – rozpočet stavby - na celý predmet obstarávania, podľa výkazu výmer (v prílohe)  
• Doklady a dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Veľké Úľany“- Neotvárať !  
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk   
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 
 

mailto:laci@buslaci.sk
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18. Lehota na predloženie ponuky: 12.02.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača 
na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve 
a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.03.2020   
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
V prípade ak najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona, verejný 
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku. Tento postup v uvedenom 
prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že financovanie plnenia predmetu zákazky bude z dotačných 
prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a z úveru 
poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ požaduje 
aby cena zákazky bola stanovená v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu 
žiadosti. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena nebude v súlade s Vyhláškou 
č. 284/2013 Z.z. v platnom znení. 

Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené pridelením dotačných prostriedkov z uvedených 
zdrojov. 

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 
 

Veľké Úľany, 05.02.2020 
  
 
        –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

       Ing. František Gőgh, DBA 
       starosta obce 
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe SP v editovateľnej 
podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prílohy 













Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}

																																																																																																																																														0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:														202001011																																																																																												Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

    a) Rekapitulácia stavby
       - údaje o Zhotoviteľovi
         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

    b) Rekapitulácia objektov stavby
       - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

    b) Rekapitulácia rozpočtu
       - potrebné Ostatné náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny na položkách
       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,001

								Stavba:														Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Veľké Úľany																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

										Obec Veľké Úľany																																																																IČ DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,001

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										Ing. Pavol Száraz																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

										 																																																																IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		202001011

						Stavba:																		Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany



						Miesto:																		Veľké Úľany																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Veľké Úľany																																														Projektant:								Ing. Pavol Száraz												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						SO 01												Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b916ff69-7be4-49cc-aa9a-b8ba68f20a20}		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}																														0

		/						SO 02												Kanalizačná prípojka																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{d2702bf2-ed4e-4279-a292-c8179b2d865a}		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}																														0

		/						SO 03												Vodovodná prípojka																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{21518828-88df-43c3-8299-bfff2f794869}		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}																														0

		/						SO 04												NN prípojka, 1kV rozvod																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{59613ff2-3bda-4404-8a17-46f88c650219}		{d5297cc8-7362-49e0-b4bd-377e6108f48b}																														0
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SO 01 - Komunikácie, spev...

																																																																																												{b916ff69-7be4-49cc-aa9a-b8ba68f20a20}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

								Objekt:

										SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												0.00

								    1 - Zemné práce   												0.00

								    2 - Zakladanie   												0.00

								    5 - Komunikácie   												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 01 - Komunikácie, spevnené plochy, odstavné plochy



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				288.25444				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								0.000												0.00000				288.25444				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		122201102.S		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3		m3		70.281				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1261355784

						2		K		122201109.S		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3		70.281				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1472607189

						3		K		162501122.S		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		m3		70.281				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-160660128

						4		K		167101102.S		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		70.281				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		253079736

						5		K		171201202.S		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3		m3		70.281				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1667928130

								D		2		Zakladanie   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						6		K		215901101.S		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných		m2		234.270				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1070309610

								D		5		Komunikácie   								0.000												0.00000				246.68146				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		564761111.S		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm		m2		234.270				0.000								znížená				0.00000		0.38625		90.48679		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1973513150

						8		K		564861111.S		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm		m2		234.270				0.000								znížená				0.00000		0.37080		86.86732		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1628738

						9		K		581130311.S		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 160 mm		m2		98.970				0.000								znížená				0.00000		0.36504		36.12753		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-528239918

						10		K		596911144.S		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm		m2		55.300				0.000								znížená				0.00000		0.09250		5.11525		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1536815805

						11		M		592460007600.S		Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x60 mm, siva		m2		55.300				0.000								znížená				0.00000		0.13000		7.18900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		56525906

						12		K		596912312.S		Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2		m2		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.11200		8.96000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		117514139

						13		M		592460020200.S		Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná		m2		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.13340		10.67200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1265309595

						14		K		919716111.S		Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2		t		1.231				0.000								znížená				0.00000		1.02646		1.26357		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2034192742

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000												0.00000				41.57298				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						15		K		916331111.S		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory		m		46.000				0.000								znížená				0.00000		0.14041		6.45886		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1815760450

						16		M		592170002100.S		Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm		ks		46.000				0.000								znížená				0.00000		0.04800		2.20800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		771342848

						17		K		916361111.S		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou		m		82.000				0.000								znížená				0.00000		0.19843		16.27126		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1444667667

						18		M		592170003800.S		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný		ks		82.000				0.000								znížená				0.00000		0.08100		6.64200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-42040271

						19		K		916561111.S		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou		m		102.036				0.000								znížená				0.00000		0.09793		9.99239		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		179808974

						20		K		919722111.S		Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte  rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00045		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1283242762

						21		K		959991111.S		Realizačná projektová dokumentácia		súb		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1399846019
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SO 02 - Kanalizačná prípojka

																																																																																												{d2702bf2-ed4e-4279-a292-c8179b2d865a}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

								Objekt:

										SO 02 - Kanalizačná prípojka



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		

										Obec Veľké Úľany								IČ DPH:		



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing. Pavol Száraz								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										 								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00





















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 02 - Kanalizačná prípojka



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie												0.00

								    8 - Rúrové vedenie												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:

										SO 02 - Kanalizačná prípojka



						Miesto:						Veľké Úľany						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Veľké Úľany						Projektant:		Ing. Pavol Száraz

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				54.65252				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				54.65252				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce								0.000												0.00000				45.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		132201201		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3		m3		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-432419228

						2		K		132201209		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3		m3		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1638271457

						3		K		162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1996705165

						4		K		171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených		m3		40.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1794354566

						5		K		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		171127521

						6		M		5833403100		Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1		t		30.000				0.000								znížená				0.00000		1.00000		30.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		975907425

						7		K		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		10.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1812098235

						8		M		5833730600		Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 12620 + A1 		t		15.000				0.000								znížená				0.00000		1.00000		15.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2072260255

						9		K		181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením		m2		80.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1230710187

								D		4		Vodorovné konštrukcie								0.000												0.00000				9.45385				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						10		K		451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm		m3		5.000				0.000								znížená				0.00000		1.89077		9.45385		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1298376599

								D		8		Rúrové vedenie								0.000												0.00000				0.19867				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						11		K		871266000		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100		m		3.500				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1766603468

						12		M		286120000200.S		Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)		ks		3.500				0.000								znížená				0.00000		0.00130		0.00455		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		749859054

						13		K		871326004		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160		m		30.500				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00031		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		245517898

						14		M		286110006900		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN		ks		6.100				0.000								znížená				0.00000		0.01054		0.06429		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2073852692

						15		K		894431133		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00003		0.00012		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1397854028

						16		M		2860008260		Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.01150		0.04600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-632131159

						17		M		2860008200		Teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 1,5t -pre revízne šachty DN 400 s PP korug. predĺž. PIPELIFE		ks		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.01269		0.03807		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-533498921

						18		M		286610027600		Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.04530		0.04530		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1520245961

								D		99		Presun hmôt HSV								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						19		K		998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t		54.653				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2035748591
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						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 - Zemné práce												0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie												0.00

								    8 - Rúrové vedenie   												0.00

								    99 - Presun hmôt HSV   												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV   												0.00

								    722 - Zdravotechnika -  vodovod   												0.00
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						Stavba:
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				77.86985				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				77.72635				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		1		Zemné práce								0.000												0.00000				49.50000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		131201101		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		316273961

						2		K		131201109		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		51875437

						3		K		132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		m3		37.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1695269455

						4		K		132201109		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3		m3		37.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1337962715

						5		K		162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m		m3		37.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1534913025

						6		K		162201102		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m		m3		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1462616027

						7		K		167101101		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3		m3		45.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1522633795

						8		K		171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených		m3		30.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-937732407

						9		K		174101102		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu		m3		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1137138527

						10		M		5833403100		Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 16-22 STN EN 12620 + A1		t		4.500				0.000								znížená				0.00000		1.00000		4.50000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1606779027

						11		K		174201101		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3		25.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1039361525

						12		M		5833385300		Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 STN EN 12620 + A1		t		37.500				0.000								znížená				0.00000		1.00000		37.50000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		308557542

						13		K		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1969285351

						14		M		5833149300		Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1		t		7.500				0.000								znížená				0.00000		1.00000		7.50000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1554639646

						15		K		181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia		m2		23.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1165729644

								D		4		Vodorovné konštrukcie								0.000												0.00000				23.13295				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						16		K		451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3		11.655				0.000								znížená				0.00000		1.89076		22.03681		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		2085813983

						17		K		452311141		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20		m3		0.500				0.000								znížená				0.00000		2.19228		1.09614		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-2090925239

								D		8		Rúrové vedenie   								0.000												0.00000				5.09340				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						18		K		871171167		Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 25x3,0 mm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1013104112

						19		M		286130017001		Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 25x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00028		0.01680		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-469322140

						20		M		286530020110		Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D25 mm, WAVIN		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00006		0.00048		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		135275200

						21		K		871171168		Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 32x3,0 mm		m		25.800				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1868234814

						22		M		286130017000		Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN		m		25.800				0.000								znížená				0.00000		0.00028		0.00722		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1754647915

						23		M		286530020100		Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN		ks		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00006		0.00018		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-44944891

						24		K		871211172		Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm		m		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-375210655

						25		M		286130017600		Rúra jednovrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 50x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN		m		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00081		0.00405		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1397149387

						26		M		286530020300		Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00016		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1037884458

						27		K		891211221		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00068		0.00136		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1868850401

						28		M		422210001600		Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00630		0.01260		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		960939719

						29		K		892271111		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125		m		90.800				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		877734240

						30		K		892273111		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125		m		90.800				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1961453339

						31		K		893301001		Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1289982814

						32		M		594300000300		Vodomerná a armatúrna šachta 		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		5.00000		5.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1193839917

						33		K		899101111		Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00420		0.00420		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		639460673

						34		M		552410002700		Poklop oceľový ľahký 600x600 mm		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03000		0.03000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1096293545

						35		K		899721121		Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m		90.800				0.000								znížená				0.00000		0.00008		0.00726		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1801317785

						36		K		899721131		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou		m		90.800				0.000								znížená				0.00000		0.00010		0.00908		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		356941924

								D		99		Presun hmôt HSV   								0.000												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						37		K		998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t		20.453				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		674565153

								D		PSV		Práce a dodávky PSV   								0.000												0.00000				0.14350				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		722		Zdravotechnika -  vodovod   								0.000												0.00000				0.14350				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						38		K		722211020.S		Montáž guľového uzáveru prírubového DN 40		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00075		0.00075		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-276801433

						39		M		551110024900.S		Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 40, dĺ. 140 mm, tesnenie PTFE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00040		0.00040		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-71842073

						40		K		722211160.S		Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00022		0.00022		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1133360306

						41		M		422820002100.S		Klapka prírubová spätná DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ, NBR		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00111		0.00111		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1567315037

						42		K		722211200.S		Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00150		0.00150		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1468478330

						43		M		422010001000.S		Prírubový filter na vodu DN 50, dĺ. 230 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00011		0.00011		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-616836915

						44		K		722262151.S		Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00668		0.04008		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1206691131

						45		M		388240002200		Vodomer viacvtokový VM 3-5 V/1		ks		6.000				0.000								znížená				0.00000		0.00078		0.00468		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2139992106

						46		K		891213111		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00002		0.00002		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1436642057

						47		M		551110027800		Ventil priamy PP-R, rozmer 50x6/4", Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00064		0.00064		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-293195088

						48		K		891269111		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1791795361

						49		M		551180001400		Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00300		0.00300		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1753186841

						50		K		899401111		Osadenie poklopu liatinového ventilového		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.05899		0.05899		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-923122757

						51		M		552410000700		Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.03200		0.03200		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		489297337

						52		K		998722101.S		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		t		0.140				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		53609190
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						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M   												0.00

								    21-M - Elektromontáže   												0.00

								    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach   												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Technická infraštruktúra - Nájomné byty 4 b.j. Veľké Úľany

						Objekt:
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						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				10.04710				0.00000																																																				D		-1																																0.000

								D		M		Práce a dodávky M   								0.000												0.00000				10.04710				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		21-M		Elektromontáže   								0.000												0.00000				0.14650				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		210010030		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXKVR 50, uložená pevne		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		122641392

						2		M		3450705100		I-Rúrka FXKVR 50		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00017		0.01530		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		894930039

						3		K		210040391		Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm2 odb. 25-120 mm2)		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1107412502

						4		M		354310010200		Svorka prepichovacia 5214/3BL		ks		4.000				0.000								znížená				0.00000		0.00016		0.00064		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1679326189

						5		K		210100004		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2		ks		50.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-51930009

						6		K		210100007		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2		ks		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1147105688

						7		K		210100252		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1502653187

						8		M		343430001600		Teplom zmrštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 1000 mm		m		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00015		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1188032747

						9		M		343430004400		Bužírka zmršťovacia čierna 6,4x3,2 mm, typ ZS064		ks		5.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00005		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		52563517

						10		K		210100254		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1629293042

						11		M		343430001700		Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dĺ. 1000 mm		m		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00005		0.00005		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1293015077

						12		M		343430005000		Bužírka zmrašťovacia čierna 12,7x6,4 mm, typ ZS127, dĺ. 1 m		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00001		0.00001		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-994603569

						13		M		345840000719		Teplom zmraštiteľný káblový uzáver TZUKG 55/25 s lepidlom		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-535291870

						14		K		210193056		Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 5 odberatelia		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-724536922

						15		M		357120009000		Skriňa elektromerová RE 5.0-K402 (W), 5 x hlavný trojpólový istič do B32, 5 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.01900		0.01900		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1870799322

						16		K		210220021		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1337717507

						17		M		3544224150		Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     O 10		kg		12.500				0.000								znížená				0.00000		0.00100		0.01250		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1698037011

						18		K		210220245		Svorka FeZn pripojovacia SP		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1960310612

						19		M		3544219850		Svorka  pripojovacia  pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SP 1		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00015		0.00015		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-103688079

						20		K		210220253		Svorka FeZn uzemňovacia SR03		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		603401800

						21		M		3544221300		Uzemňovacia svorka  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  SR 03 A		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.00042		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-960709941

						22		K		210800147		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-875560594

						23		M		341110000800		Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00019		0.01710		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		496731331

						24		K		210800161		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1680312484

						25		M		341110002200		Kábel medený CYKY 5x6 mm2		m		90.000				0.000								znížená				0.00000		0.00048		0.04320		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-894616472

						26		K		210902364		Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x70		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		403872502

						27		M		341110034200		Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2		m		20.000				0.000								znížená				0.00000		0.00188		0.03760		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1888941622

						28		K		DP		Doprava		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1900224884

						29		K		MV		Murárske výpomoci		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1965665000

						30		K		PM		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1238061298

						31		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-302518784

								D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach   								0.000												0.00000				9.90060				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						32		K		460050003		Jama pre pilierový rozvádzač		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1200557644

						33		K		460200163		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		126183738

						34		K		460300202		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht, sypké steny		m		8.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2142324194

						35		K		460420222		Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehlami naprieč smeru kábla na šírku 35 cm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1903772418

						36		M		5831214500		Drvina vápencová zmes  0 - 4		t		9.600				0.000								znížená				0.00000		1.00000		9.60000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1995310121

						37		M		5961046500		Plastový ocharnný poklop		ks		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00480		0.28800		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-640374243

						38		K		460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-348078228

						39		M		2830002000		Fólia červená v m		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00021		0.01260		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-605947281

						40		K		460560163		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3		m		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		159813361

						41		K		460620013		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny		m2		60.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-992731027

						42		K		DP		Doprava		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-935107681

						43		K		PM		Podružný materiál		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1584865828

						44		K		PPV		Podiel pridružených výkonov		%						0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		487216233
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SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 


1.  Účel  objektu,  technické  údaje  stavby 


 


Cieľom je vybudovanie spevnených plôch pre projekt Nájomné byty – 4bj. 


Navrhovaná stavba bude situovaná v obci Veľké Úľany, katastrálnom území Veľké Úľany na 


p.č. 164/2, 163/3. Navrhované spevnené plochy môžeme charakterizovať ako prístupovú 


obslužnú spevnenú plochu pre prístup k objektu a príslušného pozemku. 


  


Technické údaje spevnených plôch : 


Chodník :                43,70 m
2 


Plocha pre smetné nádoby:      11,60 m
2
 


Vjazd :            4,8 m
2 


Príjazdová cesta :       94,17 m
2 


Odstavná plocha :          80,00 m
2
 


 


 


2.  Stavebno-technické riešenie stavby : 


 


Chodník a plocha pre smetné nádoby budú riešené položeným cestných obrubníkov 


s dobetónovaním kvôli stabilite a položeným zámkovej dlažby na upravený podklad. 


Spádovaním na navrhovanú príjazdovú cestu 1% sklonom.  


 


Konštrukcia spevnenej plochy je nasledovná : 


- spádovaná zámková dlažba       hr.   60 mm 


- štrkopiesok ŠP fr. 4-8       hr.   40 mm 


- drvené kamenivo fr. 0-63      hr. = 200 mm 


- pôvodná zemina 


 


Navrhovaný vjazd bude smerovo napojený na existujúcu asfaltovú miestnu 


komunikáciu. Presné technické špecifikácie napojenia navrhovaného vjazdu na komunikáciu 


určí správca komunikácie. Navrhovaná príjazdová cesta šírky 2,5 m, spádovaná 1% sklonom 


na navrhovanú odstavnú plochu. Bude riešená položeným cestných obrubníkov 


s dobetónovaním kvôli stabilite z druhej strany osadený cestný obrubník na ležato 


s dobetónovaním.  


 


Konštrukcia vjazdu a príjazdovej plochy je nasledovná : 


- železobetónová plocha vystužená sieťovinou 8/150-8/150  hr.   200 mm 


- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-32 mm    hr. = 150 mm 


- zhutnené drvené kamenivo fr. 0-63 mm    hr. = 200 mm 


- zhutnený rastlý terén  


 


Odstavná plocha pre parkovanie osobných áut je navrhnutá zo zatrávnovacích dlažieb.  


 


Podzemné vedenia – prípojky  IS k objektu,  ktoré budú prekrižovať plánované 


spevnené plochy, budú budované v chráničke / prípojka vodovodu, kanalizácia, káblový 


rozvod NN/ . 


 


 







 


 


 


3.  Charakteristika  objektu : 


Navrhovaný objekt/stavba nemá negatívny vplyv na prírodu a životné prostredie, 


a nedôjde k nárokom na elektrickú energiu, vodu a paliva.  


Odvodnenie spevnenej plochy bude riešené vyspádovane do okolitých zelených plôch. 


 


4.  Záver : 


Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovne projektu stavby pre stavebné 


povolenie  a slúžia ako aj podklad pre stavebný úrad. 


S realizáciou predmetnej spevnenej plochy bude umožnený rýchly a bezpečný prístup k 


objektu, respektíve bude zabezpečené spojenie v prípade nutnosti s vozidlami rýchlej 


zdravotnej pomoci a hasičskými vozidlami. 


 


Projektant požaduje, aby všetky práce boli prevedené podľa platných STN a EN, pri dodržaní 


všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov pre jednotlivé stupne realizácie. 
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Technická správa 
- Zdravotechnika - 


 


 


Zodp. projektant : Ing. Alfréd Gáspár 
Projektant  : Ing. Alfréd Gáspár 
Stavba   : NÁJOMNÉ BYTY – 4 BJ Veľké Úľany 
Investor  : Obec Veľké Úľany 
Miesto   :  Veľké Úľany, č.parc.: 164/2 
Stupeň PD  :  Projekt stavby k stav. povoleniu 
Dátum   :  11/2019 


  
Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola 


projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Predmetná dokumentácia je 
vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami 
investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú 
dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby. 


 
Vodovod 
 


Zásobovanie plánovaného objektu NÁJOMNÉ BYTY  so štyrmi bytovými jednotkami  
pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu obce Veľké Úľany. 


Navrhovaná združená vodovodná prípojka bude z materiálu HDPE DN 50            
(d 63 mm), dĺžky  5,0 m  s napojením na verejný vodovod. V mieste napojenia vodovodnej 
prípojky na verejný vodovod bude osadený navŕtavací pás so zemnou súpravou ukončenej na 
teréne liatinovým prípojkovým poklopom s obetónovaním.  


Navrhovaná združená vodomerná šachta  ZVŠ bude slúžiť na meranie množstva 
odobratej vody objektu s centrálnym vodomerom (fakturačný vodomer) - vodomerná 
zostava : vodomer SENSUS DN 40, redukcie DN 50/40, spätný ventil DN 50, filter DN 50, 
uzatvárací ventil DN 50, uzatvárací ventil s vypúšťacím ventilom  a prechodky UNIDELTA.  


Za centrálnym vodomerom budú 4 samostatné vetvy prívodu vody do budovy pre        
jednotlivé  bytové jednotky cez samostatné štyri podružné vodomery studenej vody a jedna 
vetva s vodomerom pre nezavodnený požiarny vodovod. Vodomerné zostavy budú 
umiestnené v ZVŠ za fakturačným vodomerom.  


Podružný vodomer - vodomerná zostava : vodomer SENSUS DN 20, redukcie DN 
25/20, spätný ventil DN 25, filter DN 25, uzatvárací ventil DN 25, uzatvárací ventil 
s vypúšťacím ventilom a prechodky UNIDELTA. Každý vodomer bude prístupný  pre 
oprávnenú osobu prevádzkovateľa verejného vodovodu a správcu budovy, pre prípadné 
opravy, údržbu a odčítanie aktuálneho stavu.  
 Prívodné potrubie vody zo ZVŠ do  objektu bude z rúr   HDPE DN 25 (d 32 mm)  
celkovej dĺžky 60,0 m a    HDPE DN 32 (d 40 mm) dĺžky 25,80 m . 


Hlavný uzáver vody s vypúšťacím ventilom bude umiestnený v združenej vodomernej 
šachte ZVŠ o vnútorných pôdorysných rozmeroch 1,2 x 1,5 m pri svetlej výške 1,8 m.  
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Vodomerná šachta je navrhnutá ako monolitická, izolovaná z armovaného betónu so 
zabudovanými vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru d 63, 40 mm a 32 mm. V šachte budú 
osadené stúpadlá (viď. výkres ZVŠ). Vstup do šachty je možný cez štvorcový liatinový 
poklop s minimálnym rozmerom 600/600 mm, ktorý je opatrený vetracou hlavicou. 
Vodomerná šachta bude zriadená v prednej časti pozemku vo vzdialenosti max. 1,0 m za 
oplotením (uličná čiara). 


Rozvod vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP ( polypropylén ) na zvárané resp. 
závitové spoje. Pri výstupe vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP príslušnej 
dimenzie. Rozvod vody bude vedený v múroch opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v 
spáde smerom k vypúšťacím miestam ( pozri výkresovú časť PD ). Na príslušných miestach 
sú navrhnuté uzatváracie  armatúry.  


Na prípravu teplej úžitkovej vody bude slúžiť elektrický kotol “PROTHERM“ 
typu AQUA COMPLET Ray 6K + externý zásobník TÚV typu FE 120 BM s objemom 
117 l samostatne pre každú bytovú jednotku. Pri vstupe studenej vody do ohrievača bude 
inštalovaný poistný ventil so spätným ventilom a uzatvárací ventil (GK) a na výstupe teplej 
vody len uzatvárací ventil (GK).  


Požiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej 
dimenzie. Pri výstupe stúpačky požiarneho vodovodu z podlahy sa osadí prechodka  
HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie. Pre požiarne účely sa navrhuje 2x hadicové 
zariadenie s tvarovostálou hadicou (hadicový navijak) dĺžky 30 m priemeru 25 mm 
s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom         
Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. Hadicový navijak-2 ks, bude umiestnený na fasáde podľa 
projektu požiarnej ochrany, ktorý bude napojený na nezavodnenú stúpačku požiarneho 
vodovodu. Vzhľadom na skutočnosť, že hydrant musí byť umiestnený v spoločných 
priestoroch mimo budovy, kde nie je možné zabezpečiť temperovanie miestnosti, sa navrhuje 
nezavodnený požiarny vodovod, ktorého hlavný uzáver s vypúšťacím ventilom bude 
umiestnený vo vodomernej šachte.  


 
Kanalizácia  
 


Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  plánovanej budovy – 
NÁJOMNÉ BYTY  so štyrmi bytovými jednotkami budú odvádzané do verejnej kanalizácie 
mesta existujúcou kanalizačnou prípojkou, ktorá bola vybudovaná v rámci výstavby verejnej 
kanalizácie (ukončená zátkou).  


Navrhovaná vonkajšia kanalizácia objektu z rúr PVC d 110 mm – 3,5 m a PVC d 
160 mm – 30,5 m sa napája na existujúcu kanalizačnú prípojku z  PVC d 160 mm – 7,5 
m cez revízne a čistiace šachty RŠ1 až RŠ4 zriadené mimo objektu.  


Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je 
zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.  


Kanalizačný zvod bude vedený pod podlahou z rúr PVC d 110, 125 mm medzi 
základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé kanalizačné 
vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie 
vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu 
ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 3,7). 
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Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý 
nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 


Revízna šachta na kanalizačnej prípojke musí byť vodonepriepustná. Navrhuje sa z 
materiálu PVC s vnútorným priemerom d 400 mm s poklopom. Pre prestupy rúr cez stenu 
šachty sa osadia šachtové prechodky príslušnej dimenzie. 


Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. 
triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych 
sietí a objektov. V miestach pri križovaní s podzemnými vedeniami a súbehu sa zemné práce 
musia realizovať ručne. Pri križovaní trasy potrubia so spevnenými plochami navrhujem 
použiť bezvýkopovú technológiu, t.j.: pretláčanie potrubia.  


Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové 
lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 300 mm od povrchu rúry sa vykoná 
pieskom so zhutnením. Zbytok ryhy sa zasype štrkopieskom zo zhutnením a vlhčením           
po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť. 


Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného 
výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                     
na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.  


Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. 
tesnostnú skúšku kanalizácie. 


Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí, ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. 
Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené. 
V blízkosti inžinierskych sietí a podzemných vedení zemné práce realizovať výlučne 
ručne, bez mechanizmov. 
 
Hydrotechnické výpočty     podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006 


 


1. Výpočet potreby pitnej vody pre 4 bytové jednotky 
       
- špecifická potreba vody : 135 l/osoba, deň 
- počet osôb : 8 osôb (2 osoby pre 1 byt. jednotku)                 
        
a., Priemerná denná potreba vody : QP  


QP = 135 x 8 = 1080 l/deň = 0,0125 l/s  
b., Maximálna denná potreba vody : QM 


QM= QP x kD = 1080 x 1,4 = 1512  l/deň = 0,0175l/s 
c., Maximálna hodinová potreba vody : QH 


QH = QM x kH = 1512 x 1,8 = 2721,6 l/deň = 0,0315 l/s 
 


kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti                               
kH = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 


 
2. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre 4 bytové jednotky: 
 


QOV = QP x t = 1080 x 30 = 32400 l/mesiac 
QOV = 32,40 m3 /mesiac 
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kde :  QP    je priemerná potreba vody (l/deň) 
t      je priemerný počet dní v mesiaci (deň) 


 
Produkcia splaškových odpadových vôd za rok pre 4 bytové jednotky: 


 
QOV,r = QOV x 12 = 32,4 x 12 = 388,8 m3 /rok 


 
Splaškové odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie obce. 


 
Záver 


 
 Upozorňujem investora, že predmetná dokumentácia slúži výlučne pre účely 
zabezpečenia stavebného povolenia.   
Pred zahájením prác je nutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu realizácie stavby 
dopracovanú o podrobnosti a detaily. 


 
 


 
 


 
 


Vypracoval :  Ing. Alfréd Gáspár                    11/2019 
     











Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

Technická vybavenosť k nájomným bytom - 4 b.j. Veľké Úľany

[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 05.02.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu








