
ZADANIE
Stavba:   Stavebné úpravy na pomníku padlých v SNP

Objekt:   

JKSO:   Dátum:   17. 12. 201

P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena

zadania
Celková cena

zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 131211111 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím m3 2,639

2 131211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v
hornine tr. 3 m3 2,639

3 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,
príložné do 2 m m2 9,270

4 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné
hĺbky do 2 m m2 9,270

5 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m
ručne fúrikom m3 2,639

6 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste,
horniny tr.1-4 do 10000 m m3 2,639

7 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 2,639

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné

t 2,639

9 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny m3 2,379

10 5833711000 Štrkopiesok 0-  8 n t 4,758

2 Zakladanie

11 281811111 Jadrové vŕtanie do železobetónových stien d 122mm cm 120,000

5 Komunikácie

12 594411111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty m2 3,738

13 596841111
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka
z cementovej malty m2 1,274

14 597962501

Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z
polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy
zaťaženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30 m 9,000

15 5923010705

Žĺab EuroSelf s pozinkovaným roštom s PVC nátruk odtok
DN100 bez ochrany hrany, dl. 100 cm, sv.šírka 10cm ,ACO
obj.č.38701 ks 1,000

16 5923010706
Žĺab EuroSelf s pozinkovaným roštom, dl. 100 cm, svetlá
šírka 10cm ,ACO obj.č.38702 ks 8,000

17 5923010773 čelo k žľabu ks 2,000

18 5923010774 zápachový uzáver pre žľab ks 1,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 622463310
Vonkajšia sanačná omietka stien - systém HASIT, miešaná
strojne, nanášaná ručne, sanačný prednástrek m2 10,232

20 622463320
Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - systém HASIT,
miešaná strojne, nanášaná ručne, podmuroviek, hr. 15 mm m2 10,232

21 622463330
Vonkajšia sanačná jemná omietka stien - systém HASIT,
miešaná strojne, nanášaná ručne, štuk hr. 2 mm m2 10,232

22 622491301
Náter fasádny minerálny tekutý paropriepustný,
dvojnásobný vrátane penetrácie m2 10,232

23 631311131
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez
poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm m3 0,400

24 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách m3 0,263
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25 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI t 0,018

8 Rúrové vedenie

26 871313121
Montáž potr.z kan.rúr z  PVC tesn. gum krúž.v skl. do 20%
DN 150 m 3,000

27 2861100200 Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm ks 3,270

28 871451192
Montáž potrubí z kanalizačných rúr. Príplatok k cene za
práce v štôlni m 3,000

29 871451197
Príplatok k cene za zasunutie zmontovaného potrubia do
ochrannej konštrukcie m 3,000

30 877313123
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn.
gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ks 2,000

31 2863100200 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/15° ks 1,090

32 2863100400 PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45° ks 1,090

33 877355121
Napojenie PVC potrubia na potrubie betónové vrátane
vyrezania otvoru a vyplnenie medzier okolo potrubia

komp
let 1,000

34 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 3,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 919735122
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15
hr. nad 50 do 100 mm m 3,250

36 919735124
Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15
hr. nad 150 do 200 mm m 11,320

37 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na
schodišti a na povalách m2 104,000

38 965022121
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového
kameňa alebo kociek,  -0,43200t m2 4,834

39 965043321

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do
1 m2 -2,20000t m3 0,826

40 965049110
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou
sieťou alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm m3 0,826

41 978036171
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších
brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,04500t m2 10,232

42 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m t 2,278

43 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do
10 m t 2,278

44 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 4,556

45 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné t 2,278

99 Presun hmôt HSV

46 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 10,365

Celkom
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