ZADANIE
Stavba: KRYTÁ PLAVÁREŇ LEVICE
Objekt: Oprava sociálnych zariadení – detské šatne v objekte krytej plavárne.
Časť: detské šatne DIEVČATÁ
Objednávateľ: SŠZ Levice
Zhotoviteľ: výberovým konaním
Miesto: Levice
Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

611421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,
opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových

m2

47,550

612409991

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,
dverí,podláh, obkladov atď.

m

29,500

612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek
šírky ryhy

m2

0,800

4

612421331

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2

90,500

5

612465136

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné
miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm
m2

94,380

1
2
3

vyspravenie podkladu pod obklad

6

612465120

Príprava vnútorného podkladu stien, penetrovanie podkladu

m2

94,380

7

632450485

Spádový poter, spádová vrstva do, hr. 20 mm

m2

5,150

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8

941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej
podlahy do 1,20 m

m2

30,000

9

952901111

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m

m2

48,030

10 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových
alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t
m2

48,030

11 968061125

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

ks

2,000

12 968072455

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, 0,07600t

m2

2,400

13 000800013

Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv
prostredia

eur

1,000

14 978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2
m2, -0,06800t
m2

94,380

15 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie
nad alebo pod základným podlažím

t

13,990

16 979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m

t

13,990

17 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

13,990

18 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km
t

209,850

19 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m
t

13,990

20 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m

t

13,990

21 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné

t

13,990

22 979089712

Prenájom kontajneru 5 m3

ks
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Č.

Kód položky

9

Popis

MJ

Množstvo celkom

Práce-búranie súvisiace s podlahovým
kúrením

23 965043441

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy
nad 4 m2 -2,20000t

m3

4,800

24 735311101.R

Podlahové kúrenie vrátane napojenia na exist.rozvod

m2

48,030

25 632477004

Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov
podlahového vykurovania

m2

48,030

99
26 999281111

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

t

8,350

27 711113131

Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN
2K na ploche vodorovnej

m2

22,160

28 711113141

Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN
2K na ploche zvislej

m2

33,380

29 998711201

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

30

Úprava kanalizačného odpadového potrubia, vpustí,
prestupov, napojenia

kpl

1,000

31 721229021

Montáž podlahového odtokového žlabu

ks

4,000

32 5528158001

Kompletná súprava pre žľab

ks

4,000

33 721213015

Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom

ks

1,000

34 286630025909

Podlahový vpust

ks

1,000

kpl

1,000

722
35 72212150R

725

Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Úprava vodovodného potrubia a napojení

Zdravotechnika - zariaď. predmety

36 725110811

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s
tlakovým splachovačom, -0,01933t

súb.

2,000

37 725210821

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej
armatúry, -0,01946t

súb.

1,000

38 725820810

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t súb.

1,000

39 725840870

Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t

ks

4,000

40 725840873

Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na
sprchu, -0,00113t

ks

4,000

41 725119308

Montáž záchodovej misy kombinovanej

súb

2,000

42 64201338901

Sanitárna keramika WC misa kombi

ks

2,000

43 725291112

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná
doska

súb

2,000

44 6429462300

Doska keramická toaletná biela

ks

2,000

45 725219401

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej
armatúry

súb

1,000

46 6420133610

Sanitárna keramika umývadlo 55cm

ks

1,000

47 725219601

Montáž stĺpa umývadla

súb

1,000

48 6429125100

Stĺp biely k umývadlu

ks

1,000

49 725819401

Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2

súb

4,000
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Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

50 5514109000

Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový
mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou

51 725829201

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej,
alebo klasickej

ks

1,000

52 5514427600

Batéria umývadlová

ks

1,000

ks

4,000

53 725849201

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej

ks

4,000

54 5514652909

Sprchová betéria s hadicou a držiakom (pre imobilných)

ks

4,000

55 725849232

Montáž batérie sprchovej podomietkovej

ks

4,000

56 5513006360

Sprchová podomietková batéria + hlavica

ks

4,000

57 998725201

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky
do 6 m

%

58 72598990R

Ostatné pre zariaďovacie predmety

kpl

1,000

59 998725292

Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz.
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m

%

22,720

ks

2,000

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
Demontáž, dodávka, výmena vykurovacích telies ( panelový

60 73511190R

766

radiátor 600x600xmm)

Konštrukcie stolárske

61 766662112

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks

2,000

62 549150000600

Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ,
povrch nerez brúsený

ks

2,000

63 611610000611

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, odolné voči
vlhku

ks

2,000

64 766695212

Montáž prahu dverí, jednokrídlových

ks

2,000

65 611890004022

Prah dverný

ks

2,000

66 998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do
6m
%

767

Konštrukcie doplnkové kovové

67 767113001.33

Montáž sprchovej zásteny

ks

1,000

68 55301021191

Dodávka sprchovej zásteny (priečky) šxv 1000x2000

ks

1,000

ks

2,000

ks

2,000

materiál vysokotlaký laminát (HPL doska) hrúbka 11 mm
kotvenie do obvodovej steny v AL profile “U“
všetky viditeľné hrany sú zaoblené
sprchová priečka osadená na výškovo nastaviteľných chrómových
nožičkách
celková výška 2000 mm
napr:
http://www.central-plus.sk/produkty/3/Sprchove-priecky

69 767644100.1

Dodávka a montáž AL obložkovej zárubne s dverami 80 do
mokra
napr:
http://www.agopro.sk/dvere-do-mokra.htm

70 767644100.2

Dodávka a montáž AL obložkovej zárubne s dverami 60 do
mokra
napr:
http://www.agopro.sk/dvere-do-mokra.htm

71 998767201

771

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m

%

Podlahy z dlaždíc

72 771415004

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu

m

25,800

73 771541210

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil.

m2

48,030
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Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo celkom

74 5978651991.1

Dlaždice keramické, protišmykové !, do mokrých prevádzok

m2

50,000

75 998771201

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m

%

19,930

781

Dokončovacie práce a obklady

76 781445212

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do
tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm

m2

91,790

77 5976639505

Obkladačky keramické

m2

93,000

78 998781201

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6
m

%

783

Dokončovacie práce - nátery

79 783891125

Vode a vlhkovzdorné nátery stien a stropov

m2

80 78389112R

Očistenie a náter oceľových zárubní

ks

2,000

kpl

1,000

M
21-M
81 2100100009

138,050

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Elektroinštalácie (demontáž a spätná montáž osvetľovacích
telies)

Celkom
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