
Slovenský
zvá Ov

Svrčia 14, 842 08 Bratklava

ZMLUVA O DlELO Č. 20 19/06/02

Obnova hygienického bloku hlavnej budovy včelárskeho skanzenu
v Král‘ovej pri Senci

podl‘a ~ 526 a nasi. Zák. Č. 513/91 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

1. Objednávatel‘: Slovenský zväz včelárov
so sídlom: Svrčia 14. 842 08 Bratislava
štatutárny orgán: yV szv v zastúpení predsedorn SZV Ing. Milanoin Rusnákorn
iČo: 00178349
DIČ: 2021023488
zapísaný: na MV SR pod číslom pod číslom spisu VVS/1 -909/90-40

a

2. Zhotovitel‘: Profi-Team s.r.o.
Oravská Lesná 029 57

Zodpovedná osoba: Strempek Lukáš
iČo: 47526602
DIČ: 2023951930
číslo účtu: SK23 5600 0000 0041 0242 3002
email: info~profi-team.sk
tel.č.: ±421 907 558 512

II. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať pre obj ednávatel‘a rekonštrukciu - obnovu hygienického
bloku hlavnej budovy včelárskeho skanzenu v katastrálnom území Král‘ová pri Senci.
Rcw~ah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v projekte stavby zo dňa 07/20 18 s názvom
Obnova hygienického bloku hlavnej budovy včelárskeho skanzenu a cenovej ponuke,
ktoráje neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy. Rozsah prác:

a) Práce a dodávky HSV
. Zvislé a kompletné rekonštrukcie

b) Úprava povrchov, podlahy, osadenie
c) Ostatné konštrukcic a práce búranie
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d) Presun hmót HSV
e) Práce a dodávky Psv

• tdíavoteckuwká viiťito[íiá kaíia[i/ácia
‘ Izolácle p1011 ‚‘ode a vlhkosti
. Ústredné kúrenie — vykurovacie telesá
. Konštrukcie — drevostavby
. Konštrukcie stolárske
. Podlahy z dlaždíc
. Obklady
. Dokončovacie práce — mal‘by
. Elektromontážne
. Montáže vzduchoteclrnických zariadení

II. Cena

1. Zinluvtté stiatiy Sa dohody, že celia za vykaitie dielaje.

bezDPH 22017,58€
20% DPH 4403,52 €
cena s DPH spolu: 26 421,10 €

prvú čast‘ fakturovanej sumy 50% a to je 13 2 10,55 € s DPH obj ednávatel‘ zaplatí po
nákupe stavebného materiálu a začatím rekonštrukčných prác.

III. Platobné podmienky

1. Obj ednávateľ sa zaväzuje zaplatit‘ zhotovitel‘ovi za vykonané dielo bezhotovostným
prevodom na účet. Zhotoviteľ bude fakturovat‘ až po riadnom ukončení diela. Fakturované
budú len fyzicky skutočne vykonané práce, podľa cenovej ponuky, prípadne jej dodatku,
odsúhlasené dodávateľom. Splatnost‘ faktúryje 14 dní od doručenia objednávateľovi.

IV. Čas plnenia

1. Zhotovitel‘ sa zaväzuj e vykonat‘ diel v týchto terrnínoch:
začatie prác: 11.6.2019
ukončenie prác: 20.7.20 19

2. v prípade nepredvídatel‘ných okolností, z technologických podmienok, ktoré zmluvné
strany nemóžu ovplyvnit‘ a ktoré budú mat‘ vplyv na dodržanie dohodnutého termínu
plnenia sa zmluvné strany zaväzujú jednať o zmene termínu pinenia. Nový termín
plnenia — ukončenia prác bude dohodnutý písomne.

V. Povinnosti zhotovitel‘a na úseku BOZP

1. Zhotoviteľ vytvorí v plnej miere a rozsahu podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci na pracovisku pri plnení predmetu diela vyplývajúceho z tejto zmluvy podľa zákona
o bezpečnosti a ocbrane zdravia pri práci.
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VI. mé práva a povinnosti

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdanim diela
obj cdnavateľov I piebci adin pio Lokoloin.

2. Kontrola a prevzatie vykonaných prác hude komi~ionálna za pritomnosti zhotovitel a.
obj ednávatel‘a.

3. Obj ednávatel‘ je povinný odovzdat‘ v lehote do zaháj enia prác zhotovitel‘ovi stavenisko,
kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela
st‘ažovali, alebo znemožňovali.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečit‘ súčinnost‘ pre hladký priebeh pinenia predmetu tejto
zmluvy.

5. Zhotovitel‘ poskytuje záruku za akost‘ zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od
odovzdania diela obj ednávatel‘ovi, zabezpečí odvoz sutiny a po ukončení diela zabezpečí
vypratanie staveniska.

VII. Lmluvné pokuty
1. V pripade, že zhotovitel nedodrži dohodnutý termin vykonania dlela, zaplati

obj ednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý
začatý deň omeškaní z ceny diela.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný
zaplatit‘ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý
deň omeškania.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve je možné vykonat‘ len Po vzájomnej dohode zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov.

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené
sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva ja vyhotovená v 3 vyhotovcniach, z ktorých objednávatel‘ obdrží 2

VylLOIOVdiIíd.

V Bratislave, 11.6.2019

E~J ~.

Obj ednávatel‘ Zhotovitel‘
Slovenský zväz včelárov PROFI - TEAM
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ZADA IE S VÝKAZQM vÝ ER
Stavba: Obnova hyglenickóho bloku hlaviiej budovy včelárskeho skan?enjj
Qbjekt:

Qtdiiáv~tel‘ ~IOvenský zvaz vČelárov

Zhotovitel‘: Spracoval: Rosoft, aro,

Miesto. Krátová pri Senci Dátum: 8. 11 2018

~

HSV Práce a dodávky HSV— Q‘.~‘1~j3 ~9 ‘~

3 Zvislé a kompletné konštrukcje
Prekladový trámec YTONG Šírky 125 mm, výŠky 124 mm,

1 3l7165106x dížky225arnm

Zamurovanje medzi nosnfkrnj a pflvodnou stenou vráta~~
vyklinovania tehlami pálenými na akúkoľvek maltu

2 31723441875 cementovú

Osadenie oceľov‘ých valcovanýeh nosnlk~v (n~~~rive) I
3 ~1794~~~ lE,U,UE,j Č.14-22 alebo výšky do 220mm

Il~E 120
4*1 ~i~l 000

Súčet
Valcovaný profil IPE 120 z friedy oceľe S235, vráfane

L 4 1338053052 povrchovej úpravy
I Zamurovanie otvorov plochy Od 0,25 do 1 m2 Wárnj~mi
L 5 340238233 YTONG (100x599X249)

‘po sklobetonových tvárniciach
0,25*1,75*4

SÚČQt

L Ukotvenie pilečok k murovaným konštrukci~~z8 342048112 nerezové kotviace spojky Ytong V každom druhom rade

“ukotven ~e nových prleČokizám~Irovn lek
3,15*3+2,15*4

0,078

SúČet

Zamurovanje otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami
340239233 YTONG (100x599x249)

1,750

1,750

4,300“zamuroyanie dverného otvoru ________________

2,15*1*2 4,300 .

SCrČet 4,300

Priefiky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na
7 342272102 MVC a maltu YTONG (lO0x249x599) m2 20,717 Ľ 7 /

“nové priečky
3,15*(3,05+1 2+3 06) 23,027
.2,05*0,9*2 -3,690

2,1 5*Q,4 0 860
2,15*1,1 “vstupné dvere do hygieny 2,365
.2,05*0,9 -1,845

20,717

18,050

18,050

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenje ~33 ~5‘ý‘
E~I61?4~e151ox IVyapraveniepucjobklad fm2 I 41,591j I

“vyspraven je na murovaných stenách
“mČ,1,02
2,! (‘12,24-1 ‚/85-0 15) 21,641
.2,05*09 -1,845

“mČ.1.03
2,1*(1322.1,8) 23,982
.2,05*0,9 -1,845

.0,3*0,57*2

Oúčet ‘ 41,591
*Pozn Vrátane vŠetkých potrebných profrlov

~fr~n~ 1 ‘,



ZADAME S VÝKAZOM \ÍÝMER
S‘~ba. OLntova liyy~ kkél~o bloku ltlevlIeJ budovy ~Čel~uf~kelto ~k~ui‘~.+nu

Objednávateľ: Slovenský zvéz včelárov
Zhotoviteľ:

Miesto. Kráľová ph Senci

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,
j~né miešanie, ručné nanášanie, MVRUni,hr. 15 mm

“no nových stenách a v miestach bez omietky
“mě. 1.01

3,15*(2,95+1 2)

2,1 “(2,95+1 2) “na póvodnom murive Po obklade

-2,05“0,9“3
12*0,25*2 “ostenie po osekaní obkladu
0,4*(2,15“2+1,1) ‘nové ostenie dverí

“mě. 1.02

(3,1 5-2,1 )*(2 66+2 91+0,15*2)

“mč.i.03

(3,15-2,1 )“(1 ‚04+029+2,91+0,41+0,15*2+01)

“na zámurovky ze strany chodby
2,15*(1+1,i)

-2,05“0,9 -1,845
~ i ‘~n

~k I 2480220

“Pozn.: vrétane všetkých potrebných omiotkových profilov
a presieťkovania stykov rSznych materiálov sklotextilnou
mriežkou .

Vriůtaniá uinietka sU~n štukov~ I3AUMII, uáné iniešen~e ~
nsnĎisni@, IClirnaTino (gIst), hr 1 mm ~m? 47,1162
“na pěvodných aj nových murovanýcl~stei*h - zjednotenie
povrchu
“měl .01
2,9*8,3 24,070
~2,05*0,9*3~1 8*2,385 -9828
0,4*(2,15*2+1,1) 2,160
0,25“(1 ‚8*2+2,385) 1,496
“mčl 02
(2,9-2, 1)*(1 2,24-0,1 5-1 ‚785)+0,4*1 ‚2 8,724
*mč.1 .03
(2,9-2,1)“(13,22-1,8) 9,136
~0,5*0,57*2 -0,570
0,25*(0,6*4+0,57*2) 0,785
“stena zo strany chodby - po strop
3,16*4,36 13,734
~2,05*0,9 -1,845

Súčet 47,862
“stierku uvažujeme ba Po podhľadlll

Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Dátum: 8. 11. 2018

~v~na

10~651 14 ~nas~akavosti(Baumit~SaugAusgIeich)

“mč.l.Ol
3,15“(2,95+1,2) 13,073
~2,05~0,9*2 -3,690

2,15*1,1 2,05*0,8 “nově dvore 0,725

“mč.1.02
(3,15-2,1)“(2,66÷2,91) 5,849

“tllČ. .03

(~‘ 0 2, I)“(l ‚(hl I 0,28 ~8 I) 4,452
“na 7ámllrnvky ~n strany chnrihy
2,15*(1+1,1) 4,515

-2,05“0,9 -1,845

Súčet 23,079

612465136~~j
13,073

8,715

-5,535

0,600

2,160

6,164

5,303

4,515

L~7~t~

C



ZADANIE S VÝKAZOM ‘ÍÝMER
Stavba: Obnova hygienického bloku hlavnej budovy VěoIáreicohc. bkal,Lerw
Objekt:

Objednóvctcľ: Slovenský ‚‘v~4~ včelárov

Zhotoviter. Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Miesto. Krátová pri Senci Dátum‘ 8. 11 2018

Ĺ č. Kód položky f Popis MJ Množs~o celkom zadaiija I zadania JJednotková cena Celková cena

9 Ostatné konštrukcje a práce-bůranie ~ 3J~, cP‘3i‘

L 131 1 L~enie ľohké pracovně pomocné ~ ~ý~Ot“ lešeňovej941955001 podlahy do 1,20 m m2 20,780 ~

20,78 20,780

L_ 141952901111 IvYčisteniebudovprivýškepodlažrdo4m fm2 I 30,360j I _~11~4/ ~

“hygienický trakt ________________

30,36 30,360

L ~ 1 Búranie prieČ~k aleL~ vyL)útanle otvorov plochy nad ~ m~f

SúČet 30,360

tehál pálených, plných alebo dutých hr do 1~0 Tun I ~O~J
• 95203l‘l3~ 0,19600t-B2 m2

“ilyglenloky trakt __________________________________________________________________
3,15*(4,56+301÷275+1 ‚91-1,66) 33,296
2,1*(i,5÷2,O5+i 51+1 66) 14,112

.~.“otvory
~205*07*5 -7,175

~2,05*0,9*2 -3,690

L 161 1Baruie muriva prečok zo Sklenených tvárnic, hr. do 100

SúČet 36,543

962081131 mm, -0,05500t-86 ~2 1,7501

“86 - tvárnice
0,25*1,75*4 1,750

L 17 i Búrani~ dlažieb, bez podklad, lůžka z xylolit., alebo f J

SůČet 1 750

keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane lepidla - I I
965081712 0,02000t. BB ~2 19,8801

“vybúranie dlažby BB

6,44+3+5,82+462 19,880

L ist 1Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom f

SOčet 19,880

967031132 vybůraní otvorov, v murive tehl. na maltu,_-0,057001 m2 2,700 I -15;~~
“nový otvor
Q5*(215*2÷i 1) 2,700

~ I f Prikresan~~ plošné, muriva z akýchkol‘vek tehál pálených naf i I I Q27‘~

SůČet 2,700

9El7031732 akukol\‘ek ulualtu hr. do 100 mm, -0,18300t m2 o

“Pu ~ybůuauuípule~,i~y _______________________________

Ľ201 1Prikresanie plošné, muriva z akýchkol\‘ek tehál pálených nat I I ~~
___________________ 0,1*3,15 0,315

967031733 akúkor«ek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t m2 2,3401

“Po vybúranf prieČky
0,15*3,15*4 1,890

0,15*2,1 0,31~

0,15*0,0 0,135

L~ 211 1 Vyvesenie dreveného dverněho krídla do suti plochy do 2 i
Súčet 2,340

968061125 m2,-0,02400t84 ks 9,0001 I ~ 1
“dvere
2 “900 2,000
2 “800 2,000

5 “600 5000

SúČot 9,000

Qtron., 1 —‚ 0



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Ctavba~ )L~nfw~ IiyqI~ni&‘óh~ L~l&iu hI~vn3j huv1~vy v~intár~lrnhn ~k3nz~nu
OhJokt:

Objednávateľ: Slovenský zvaz včelárov
Zhotovitel:

Miesto. Kráľová pri Senci

Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Dátum. 8.11.2018

I I Jednotková cena Celková cena
Č. Kód položky Popis MJ Mn~2~L~o celkc‘m zadania Ĺ 7adania

IVybúranie kovových dyerových zárubní plochy do 2 m2, - I I ~ 5 2
22~988072455 I0,07600t~4 1m2 10,8651

*zárubne
09*205*2 3690

07*205*5 7 175

SúČet 10,86h

Ivyb~anhe kovových dyerových zárubni plochy nad 2 m2 - I
23~968072456 0,06300t-B4 1m2 I 4.lOOj 5‘Ĺt~

“zárubne
205*1*2 4100

Súčet 4100

Vybůranie otvorov v murive tehi plochy do 4 m2 hr do 600
24 971033651 mm, -1,87500t-B1 m3 1,183 $

“BI - nový otvor v nosnom niurive
0,5*215*1,1 1.183

SůČet i,83

J Í —~ IJadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mí— dn I
L 251971036014 Istler - murivotehlové-0,00028t- B7 cm 50000~ ~/ ~51“murivo 87

50 50,000
IVysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov nosníko~ p~‘

26~974031666 výška nosnika do 250mm a hlbke do 150mm, .0,06500t_[~ 6,800
“nad nový otvor Bi v nosnorn murive
17*4 6 800

Súčet 6,800
lOdsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek

27~978059531 0,06800t-B5 m2 76,4081
‚ vnůtorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - j I I ~1 59~ ~~‚_

“B5

“1.03
2,1*(6,82+5,1+4,7) 34,902
.2,15*1,1.1,5*1,2_2,05*0,7*5 -11 340

0,25*1,2 0,300

“1 02
2,1*832 17,472

O 7~~*1 2-2 Q5*(fl 9+0 71 -4 1~2
0,25*1,2 0,300

“1.04
2,1*(4,62+4,44+6,62) 32,928
~2,05*(0,9.0,7“4) 3 895

0,3*0,25*4 0,300

“1.01 - soklík
0,1*(1 3,12.1*2.0,9*2) 0.932

“keramický parapet
0,25“(2,385+0,57*2) 0,881

Súčet 76,408

~ 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km I I 17,934
Odvoz sutIny a vybúraných hmÖt na skládku za každý další
1 km, uvažujeme do 15km dodávateľ si oceni pndľ~ ~vnjinh I ~ 16

29 9/9081121 možnostI t 251,070I I
Vnutrostavenlsková doprava sutIny a vy~úianýul I lii iSido

979082111 lOm _____________________ 17934, 4~j ‘5~,30



ZÁDA IESVÝKAzO ‚‘Ý ER
Stavba: Obnova hygienického bloku hlavnej budovy včelárskeho skanzenu
Objekt:

ObJbdii~vaLel. ~lavensky zváz včelárov

Zhotovitel Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Miesto. Krátová pri Senci Dátum: 8. 11.2018

L~ f Kód položky f Popis f MJ Množstvo ceikom f J~otko“á cena Celková cen~j
zadania zadania

______________________ ostatné

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701 )‘

99 Presun hmót HSV

L 321 fPresun hmót pre opravy a údržbu objektov vrátane I999281111 vonkajších plášťov výšky do 25 m t 8,231( I ‚:1.~96
PSV Práce a dodávky PSV -14‘~Ů~2, 2‘?

____________Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7210000
Zdravotechnickó inňtol(i~ie - viď. ‘aj rwtlutrió Čest IL) - viď
samostatný rozpoČetJVvl

711 lzolácje proti vode a vlhkostir 34! f lzolácie proti zemne) vlhkosti a povrchovej vode ref f f7l1113131x SANIFLEXna plochevodorovnej m2 16,7991

“WC - mokré prevádzky

8,447+8,352
SúČet 16,799

16,799“Pozn.: spotebu si dodávatej‘ upresní podľa technologického
návrhu výrobcu
“vrátane rohových pások dichtband a príslušenstva
hydroizolačného systému
izolácia proti zemne vlhkosti a povrchovej yodel SANIFLEX Al

35 7lll13141x naplochezvislej m2 ~ f‘
“vytiahnutie
0,15*(13,22÷12 24) 3,819
~0,15*0,9*2 -0,270

SúČet 3,549
“Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podia technologického
návrhu výrobcu

979089012
17,934

1,000

“vrátane rohových pások dichtband a príslušenstva
hydroizolačného systému

L 36! 1Presun hmót pro izoláciu proti vcde v obJektoch výšky do 6 f ‘~•-i65~~J998711201 m

735 Clstredné kúrenje - vykurovacie telesá
~1118 10 D montáž rodlátorov Člái ikuvých, -O,02380t

M+D Vykurovacie teleso s rovnakým výkonom‘~j~o
120881 iO‘~tV1jjúQe podroLiw viď. P1)1

IM+D Vykurovacie teleso s rovnakým výkonom ako
estvujúce, vrátane úpravy úrového vedenia do novej i
‘podrobne viď. POl

ž a zaslepenje rúk k radiátorom, vrátane~~zu a
sute

hmót pre vykurovacie telesá v obJektoch výšky do6

763 Konštrukcie - drevostavby 1&O.~, ~6
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne ‚1 „‘~, 4

42 763120010 zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm m2 11,765 ~-27 7 /O1.~

“na celti výšku ____________________________________
3,15*(0,15+1,785+18) 11,755

SúČet 11,/6~
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

8tavba: Obnova hygienického bloku hlevnoj budovy včolár€koho skanz@nu
C )Li~(~kt

Mnntáž parapetriej dosky drevenej Šírky do 300 mm, dížky
1600-2600 mm ks

chodba

Oljedi iávateľ. Slovenský zviz včelárov

Zhotoviteľ:
Miesto. Králová pri Senci

Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Dátum: 8.11.2018

. . Jednotková cena Celková cenaKód polozky Popis MJ Mnozstvo celkom
.. zadania zadania

“Pozn. :vrátane rohových a ukončovacích lišt,
presieťkovania a prebrůsenia, vrátane ukončeni a
detailov,zosilovacích profilov(okolo dvier, zarlaď.pre
“Pozn:vrátane silikonovanla spojov
Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konŠtrukcia ‚- Cf „

43 763135010 viditeíná - presný typ urči investor m2 19,860 (Q ~) / (.] 7]
“podhfad
20,78.0,4*1 ‚1~0,4*1 ‚2 19,860

Súčet 19,860
“Pozn. :vrátane rohových a ukončovacích lišt a detailov

Presun hmót pre sádrokartónové konštrukcie v
44 9967~40 I ‘4LuvLi~iul i«iLij~‘ktoGh )vý~ky do 7 m % 2

766 Konštrukoio stolársko i~L~) W,
M+D Deliaca stienka vo WC z laminovanej DTD dosky s
melaminovým povrchom v AL ráme hr. 11mm PAL biela,
2xdvere 600x2000mm, rozmer stienky
(1 81 0+1 01 0*2)x2000mm, vrát. kovania, nožičiek - podrobný -/ ‚)

45 766121280 popis viď PD HZI ks 1,000
M+D Deliaca stienka vo WC z laminovanej DTD dosky s
melaminovým povrchom VAL ráme hr. 11mm PAL biela,
2xdvere 600x2000mm, rozmer stienky .

(1 800+1 01 0)x2000mm, vrát. kovania, nožičiek - podrobný
46 766121281 popis viď PD HZ2 ks 1,000

M+D Deliaca stienka medzi pisoármi z aminovanej DTD
dosky s melaminovým povrchom v AL ráme hr. 1 1mm PAL
biela,rozmer stienky 900x400mm, vrát. kotvenia, kovania -

47 766121282 podrobný popis viď PD HZ3 ks 1,000
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 4

48 766411821 0,01098t- 83 m2 8,850 ‚I ~‘
“B3 - drevený obklad

2,54,36 10,900
.2,05*1 -2,050

Súčet 8,850
Demontáž obloženia stieri panelmi, podkladových roštov - ‚‘~ j,ť~

49 766411822 O,OO8UQtB‘~ m2 8,850 [(‘
Mi D Drovonó lntortórovó jodnokr ídk>v~ dvore 900x1 970
(DIlL), krídlo z časti presklenné nepriehfadným zasklennim, A ‚ ..—

s poldrážkou, bez prahu, vrátane dre.v~rwj záhtibnP ~ Lj
r,~ 7š66G21 671 kcw3nia - rodrohný pcipi~ vid‘ PL~l ks 1 000

‘DI. I
I 1,000

Súčet 1 000

M+D Drevené interiérové jednokrídlové dvere 800x1 970
(D/2L), kridlo z časti presklenné nepriehľadným zasklennim, .

s poldrážkou, bez prahu,s vetracou mriežkou vrátane
51 7666621872 drevenej zábubne, kovania - podrobný popis viď PD! ks 2,000 ‚

“D121

2 2,001.)

Súčet 2,000

Montáž parapetne) dosky drevenej Šírky do 300 mm, dížky I ~ 5:3
do 1000 mm ‚ks 2,0001

1,000

1 000

‚

O4.,‘.‘.*C



DANIESVýKů‘zO vÝ ER
Stavba: Qbnova hygienického bloku hlavnej budovy včelárskeho skanzenu
Objekt:

QbJCdIiá~cit~l. ~Iovb bky ~v~i.‘ vóelárov
Zhotoviteľ: Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Miesto. Kráľová pri Senci Dátum: 8. 11.2018

. Jednotková cena Celková cena~L ~• Kód položky Popis MJ Mnozstvo celkom d zadania

Parapetná ä~.ka Standard vnútomá, šírka 250 mm, z
54 611550000305 drevotriesky laminovanej- odfieň upresn[ investor m 3,526

“okno
0,57*2+2,385 3,525

Súčet 3,525
IPresuri hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do ~i‘1

L 998766201 ~J_6 m %

771 Podlahy z dlaždic ~~2-4‘ /
~]~1416oO4 Montáž soklíkov ~ nhkladačiek do tmelu veľ. 000 x 80 mm rn 8,300j

‘Chodba _________________

b,l-l-0,92 6300
sok 3úče1 6,300

“Pozn.: Vrátane všetkých potrebných profilnv, dilatácíi a
špárovanma, prípadne rezania vodným lúčom
Montáž podláh Z dlaždic keramických do malty veľ. 600 x

L ~ 771571232 600 mm 20,760 7 /7/
“nová dlazba

3,98+8,35+8,45 20,780
kd Süčet 20,780

“Pozn.: Vrátane všetkých potrebných profilov, dilatáciĺ a
špárovania, pripadne rezania vodným lúčom

T Dlaždice keramické 600x600mm - upresní Sa podfa výberu ‚

58 597740003500 investora/arch. 21,716

kd*1,02 21,196

sok*0,Q8*1 ‚03 0,619

Súčet 21,715

Ľ 591998771201 1Presun hmĎt pre podlahy z dla~dic v objektoch výšky do Sm f% I I 2~
781 Obklady ~ ~.9; 33,

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačlek kladených do ‚1 I ~ ~i ľi
so 781445107 tmelu veľ. 300x600 mm m2 J~_ 49,734 /J—‘ .‚7/ ~j

“mČ 1 02 ________________________________________
2,1*12,24 26,704

~2,05*0,9 1,818

10.1
2,1*13,22 27,762

~2,05*0,9 -1,845

.0,3*0,b/*2+025*03*4 -0,042
ko Súčet 49,734

“Pozn.: Vrátane všetkých potrebných profilov, dilatácií a
špárovanja, prípadne rezania vodným lúčom
Obkladačky keramické 300x600mm - upresní~a podia ~‚ 2 ~—

61 597640001800 výberuinvesfora/arch m2 51,744 ÍĽ,Z2 /(Jj J
______ ko*1,02 60,729

Presun hmót pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 ‚~
62 998781201 m

784 eb~JemnozrflnÝch~dkladovwškJ__J ~
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
~tavha~ Obnova hyglenIek~ho bhku IiIavIieJ huclovy ~Č~.Iái~k~hio ~kaIu~‘flhI

Objekt:

M

2,9*8,3
~2,05*0,9*3~1 8*2,385
O,4«(2,15‘2+1 ‚1)
0,25*(1 ‚8*2+2,385)
“mČ.l .02
(2,9-2,1 )*(1 2,24-0,1 5-1 785)+o4*1 ‚2
“icic~.. 1.03
(2 g.2,1~*(i3,2?.1 ‚Rj
.05*057*2

2(O,~Ý4+(J,~~! ~)
“sdk
(2,9-2,1 )*(01 5+1785+1,8)
‘sterca s dreveným obkladem
3,15*436
~2,D5*9
‘suterén - miestnost s potrubm
2,4*(2,65+5,3)*2
~0,6*1 7*2
0,25*(0,6*4+1 7*2)

Súčet
“maľbu uvažujeme ba po podhľadl

Práce a dodávky M

8,724

9,1~R
-0,570

O TOO

2,988

13,734
-18,450

38160
-2 040
1,450

71 815

21 -M Elektromontáže ‘1~) ~ /
I Elektroinštalácia, silnoprúd - viď, samostatná Časť PD - viď. I I ‘ť~) ~

~ 65~21OOQ001 Isamostatný rozpočetNV1 Isúb i,oool ‚

24-M Montáže vzduchotechnických zariad.
M+D Odvetriane hygienickej miestnosti axiálnym
v~ntiIátnrnm ref HRI1OS minivent MI/l 50, osadenym do
podhl‘adu, vrátane petrubia (plastové tep. zel. priemeru

66 24000001 1~0mrn), protldažďovoj žalůzie ~o siefkuu proti hmyzu

(olkom 2 ~~
Pozn mka:
K správnemu nacenenlu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhhiadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúCi výkaz
výmer podra pokynov tendrového zadávatel‘a, resp. zmluvy O dlelo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Vykaz výmer výberom položlek, ptiloženými výpočtami má napomócť a urýchliť dodávateľovi správne nacenit‘ všetky práce
podľa PD ku kom pletncj roalizácií stav, dlela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávatel‘ povinný položkovo
rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy W a návrhy na možné zn~ženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému
rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne

I~f&~ ~n~ď‘~f‘I(I Ii~ I,r‘%nk‘r~l.q“ ‚~tly, ‚1‘

Dodávatel‘ rozšpecifikuje pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikacif, opatrenia pre stav. v zimnom
období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav V súčinnosti
a Doložkami ore zvisl‘~ oresun hm8.t vo všetk‘~ch výkazoch. wčistenie všetkc~ch dotknutÝch olóch od stavebného odoadu.
POZNÁMKA: VÝMERY POLOŽIEK PRESUNOV HMÓT PSV VYJADRENÝCH MERNÝMI JEDNOTKAMI V PERCENTÁCH (%) Sl UCHÁDZA(~ VYPLŇA SÁM PODL~A
METODIKY POZPOČTÁRSKYCH PROGRAMOV NAPR. CENKORS, ODIS.

!~ ĺ~ ~‘ :

Objednávatoľ: Slovenský zvaz včelárov
Zhotoviteľ:

Miesto Kréľnvá pri Senci

“mčl.01

Spracoval: Rosoft, s.r.o.

Dátum: 8 11. 2018

24,070
-9,828
2,160
1,496

6

‚


