
Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“

SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER

P.č. miestnosť popis práce m.j. množstvo j.c. suma materiál cena nárastom

bez DPH

1 M-2 demontáž zariaďovacích predmetov

(umývadlo,WC,sprchovací kút,bojler) kpl 1,00 -                      

2 M-1,4,5 vytrhanie-demontáž drevených podlách z fošien m2 41,71 -                      

3 M-1,2,4,5 demontáž potrubí vody a plynu vedúcich po povrchu stien kpl 1,00 -                      

4 M-2 vysekanie drážok v stenách pre vodoinštaláciu a odpad kpl 1,00 -                      

5 M-2 montáž vodoinštalácie a sanity a ich zahádzanie maltou kpl 1,00 v cene -                      

6 M-1 zriadenie prívodu studenej a teplej vody z M-2 pre KL a pračku kpl 1,00 v cene -                      

7 M-1 zriadenie odpadu z KL a pračky do M-2 kpl 1,00 v cene -                      

8 M-1,2,3,4,5 oprava 15% povrchu stien a vyspravenie pod stierku m2 23,42 v cene -                      

9 M-1,3,4,5 montáž rohovníkov okolo okien a dverí m 2,02 v cene -                      

10 M-1,3,4,5 a sanačná stierka stien -                      

M-2 nad 200 cm m2 57,00 v cene -                      

11 M-1,2,4,5 stierka stien m2 96,95 v cene -                      

12 M-1,2,4,5 montáž konštrukcie sádrokartónových stropov m2 47,62 v cene -                      

13 M-1,2,4,5 montáž káblov osvetlenia a zásuviek s vypínačmi a zásuvkami m 110,00 v cene -                      

14 M-1,2,3,4,5 demontáž osvetlovacích telies kpl 1,00 -                      

15 M3 stierka stropu m2 2,19 v cene -                      

16 M-1,2,4,5 montáž sádrokartónu stropov m2 47,62 v cene -                      

17 M-1,2,4,5 vytmelenie a vybrúsenie sádrokartónových stropov m2 47,62 v cene -                      

18 M-1,2,3,4,5 základné vymalovanie stropov a stien(v M-2 nad 200 cm) m2 203,76 v cene -                      

19 M-1,4,5 úprava podkladu, betónový poter hr.50 mm, položenie -                      

nivelitu, m2 41,71 v cene -                      

20 M-1,4,5 montáž plávajúcej podlahy m2 41,71 v cene -                      

21 M-2 vyspravenie podkladu pod obklad do výšky 200 cm m2 21,64 v cene -                      

22 M-2 položenie obkladu m2 21,64 v cene -                      

23 M-2,3 odstránenie existujúcej keramickej dlažby m2 8,10 -                      

24 M-2,3 montáž keramickej dlažby na upravený podklad m2 8,10 v cene -                      

25 M-2 montáž zariaďovacích predmetov(umývadlo,WC,sprcho- -                      

vací kút,bojler,KL,pračka)+rohové ventily,konzoly kpl 1,00 v cene -                      

26 M-2 umývadlo,WC,sprchovací kút,bojler,KL,pračka,batérie, -                      



sedátko,sifóny kpl 1,00 -                      

27 M-1,2,3,4,5 finálne vymaľovanie celého priestoru m2 203,76 v cene -                      

28 nátery interiérových dverí, okrem vchodových dverí m2 18,00 v cene -                      

29 M-1,2,3,4,5 montáž svietidiel kpl 1,00 -                      

30 M-1,2,3,4,5 svietidlá rôzne kpl 1,00 -                      

30 stavba odvoz sute kpl 1,00 -                      

31 stavba dovoz materiálov kpl. 1,00 -                      

32 stavba vyčistenie stavby kpl 1,00 -                      

Poznámka otázka zemedzena prieniku vlhkosti cez steny ak bude -                      

M-1,2,3,4,5 nepostačujúca po odkrytí časti stien a podlahy bude potrebné -                      

od účastníkov súťaže navrhnúť podľa situácii na stavbe -                      

účinnejšiu a efektívnejšiu metódu ako len sanačné omietky kpl 1,00 v cene -                      

Cena celkom bez DPH -                    

Cena celkom s DPH -                    

vysvetlenie k položkám kpl. 

Výkaz prác je spracovaný bez podrobného, realizačného projektového podkladu. Jednotlivé položky kumulatívne vyjadrujú obsah práce a cieľ ktorý sa má dosiahnúť. 

Podkladom je reálne a skutočné zmeranie toho, čo sa zmerať dalo. Do ocenenia jednotlivých položiek sa zvážili možné okolnosti, ktoré môžu nastať pri realizácii prác, 

ale teraz sú len predpokladané, najmä u prác na stenách, stropoch a podlahách (ich kvalita, konštrukcia a stav). Označenie mernej jednotky kpl.-komplet zabezpečuje 

zrealizovanie cieľa s možnosťou ovplyvnenia priebehu prác investorom (napr. demontáž vytrhaním a tým aj zničením, alebo odmontovaním so zachovaním), ale 

umožňuje tiež zhotoviteľovi voliť si ním osvedčený postup prác. Zároveň zabezpečuje takto označená položka zhotoviteľovi realizovať práce s použitím, alebo bez 

použitia pomocných prostriedkov (napr. lešenia-výška miestností umožňuje použiť rebríky, pojazdné lešenie, podložky a pod.). V položkách označených kpl. sú 

zahrnuté aj materiály, okrem položiek, kde sa jedná o materiály, alebo zariadenia, ktorých je mnoho typov, od mnoho dodávateľov a tým aj s rôznou cenou 

(napr.umývadlo, svietidlo a pod.) kde takto postavená položka umožňuje investorovi výber v rámci celkovej ceny, ktorá vychádza z priemerných cien jednotlivých 

materiálov alebo zariadení.  Označením kpl. sú aj položky, kde sa žiada dosiahnutie výsledku (napr. vyčistenie stavby až do úplného vyčistenia) bez ohľadu na počet 

realizácie práce. 

Z uvedeného je zodpovedaná aj pripomienka na absenciu špecifikácie akéhokoľvek materiálu, pričom v tabuľke je uvádzané, ktoré položky-práce obsahujú aj 

materiál, ale jeho typ môže byť investorom stanovený v rámci ceny položky, z ponuky, ktorú predloží zhotoviteľ na základe prieskumu trhu, na podklade požiadaviek 

investora.

  


