
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:  02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Úpravy sociálnych zariadení 

Opis predmetu zákazky: 

Úpravy sociálnych zariadení v priestoroch EU Dolnozemská 1, Bratislava.  

Oprávnená osoba na uskutočnenie obhliadky je p. Hlubik. 

Súčasťou zadania sú obchodné podmienky a výkaz výmer. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 464,73  eur bez DPH 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena  za predmet zákazky s DPH .  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: zmluva a ocenené výkazy výmer podpísané   

uchádzačom najneskôr do 01.03.2017   do 9.00 h poštou  

na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  dodať predmet zákazky 

mailto:peter.ondrejka@euba.sk
mailto:peter.ondrejka@euba.sk


Zmluva o dielo č…… (vyplní verejný obstarávateľ) 
uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 
1. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ:    Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1, 
   852 35 Bratislava. 

Zastúpený:  rektor Ekonomickej  univerzity v Bratislave 
IČO:    00399957 

       IČ pre DPH:                     SK 2020879245 
       DIČ:                                 2020879245 

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                                    

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

1.2 Zhotoviteľ:  
 Sídlo: 
 Zastúpený: 
 IČO: 
 IČ pre DPH: 
 DRČ: 
 Bankové spojenie: 
 Číslo účtu: 
 Zapísaný v obchodnom registri: 
 

( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
2. Predmet zmluvy 
 
2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie úprav sociálnych zariadení v objekte EU na Dolnozemskej ceste 

v Bratislave. Výkazy výmer tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve.  
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 
2.3  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú  mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

2.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.5  Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením diela iný subjekt. 
 
3. Lehoty plnenia 
 
3.1  Zhotoviteľ odovzdá: 

- ukončené dielo objednávateľovi do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy. 
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou odovzdania ukončeného diela po dobu, 

po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom 
okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu znemožnenia 
alebo prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť potvrdené zástupcami oboch 
zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu. 

3.3  Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu odovzdania predmetu zmluvy pri: 
- prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri 

vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, nie však pri prekážkach spôsobených 
subdodávateľom, 

- prerušení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, 
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- omeškaní s odovzdaním pracoviska. 
 
4. Cena predmetu zmluvy 
 
4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z.z. o  cenách   v znení neskorších 

predpisov, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky. 
4.2  V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady  potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy. Všetky 

náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré bude potrebné vynaložiť sú započítané v cene 
predmetu zmluvy.  

4.3 Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení: 
cena bez DPH ………………………………… eur 
sadzba DPH v % ……………………………………….. 
výška DPH …………………………………. ……    eur 
cena vrátane DPH ………………….. ................eur 

4.4  Zmena dohodnutej ceny sa umožňuje len z dôvodov: 
- zákonnej úpravy DPH, 
- uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne po uzavretí zmluvy 

z nepredvídateľných okolností, na základe objednávateľom odsúhlaseného a na znak 
súhlasu objednávateľom alebo zodpovedným zástupcom objednávateľa podpísaného 
dodatku k rozpočtu. 

4.5 Pre ocenenie prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností po 
uzavretí zmluvy, bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať pri oceňovaní výkazov výmer  ceny 
z tohoto rozpočtu, 

- pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny a súčasne 
predloží ocenenie prác pomocou  smerných orientačných cien odporučených spoločnosťou 
CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, 

- menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu. 
4.6 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montážnych prác, 

zodpovedajúcich technickým normám a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. 
4.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je (prípadne nie je) platiteľom DPH a objednávateľ  je platiteľom 

DPH. 
 
5. Financovanie a fakturácia 
 
5.1 Objednávateľ  preddavok finančných prostriedkov  neposkytne. 
5.2 Platby počas realizácie diela bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať na základe   zhotoviteľom 

vyhotovených a predložených faktúr za vykonané práce a dodávky, doložených súpismi vykonaných prác a 
dodávok a zisťovacím protokolom. Súpisy musia obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodávok 
v položkovitej skladbe ponukového rozpočtu a ich ocenenie jednotkovými cenami podľa ponukového 
rozpočtu. V zisťovacom protokole zhotoviteľ uvedie cenu prác a dodávok vykonaných zhotoviteľom odo dňa 
zahájenia prác bez DPH. Zisťovací protokol a súpisy musia byť originálne podpísané zhotoviteľom 
a opatrené originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa. Faktúru predloží zhotoviteľ objednávateľovi v troch 
vyhotoveniach,  súpisy a zisťovací protokol predloží zhotoviteľ objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach, 
z toho tri vyhotovenia zostávajú objednávateľovi. Objednávateľ preverí súlad vykonaných prác a dodávok 
podľa predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, 
s projektom a s touto zmluvou. Objednávateľ odsúhlasí a potvrdí predložené súpisy vykonaných prác a 
dodávok a vráti do piatich kalendárnych dní od ich predloženia podpísané zhotoviteľovi, alebo v prípade vád 
alebo nesúladu súpisov so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom alebo s touto zmluvou 
ich v rovnakej lehote vráti zhotoviteľovi spolu s faktúrou na prepracovanie s  uvedením dôvodu vrátenia, 
presným zadefinovaním vád alebo nedorobkov a označením položiek, u ktorých vady, nedorobky alebo 
nesúlad zistil. Ak objednávateľ nevráti súpisy s faktúrou zhotoviteľovi do piatich kalendárnych dní na 
prepracovanie, považujú strany súpisy za objednávateľom odsúhlasené. V prípade sporu platí dátum 
odovzdania poštovej zásielky verejnému prepravcovi. Ak sa preukáže, že objednávateľ vrátil súpisy 
s faktúrou zhotoviteľovi neoprávnene, má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu. 
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Kontrolu, odsúhlasovanie a potvrdzovanie vykonaných prác a dodávok bude vykonávať za objednávateľa 
technický dozor objednávateľa. Odsúhlasenie vykonaných prác a dodávok a potvrdenie  ich súladu so 
skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou vykoná technický dozor 
objednávateľa tak, že podpíše zhotoviteľom vystavené súpisy vykonaných prác a dodávok, opatrí ich 
odtlačkom pečiatky objednávateľa a dátumom ich odsúhlasenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od 
prevzatia faktúry objednávateľom. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom alebo 
v prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti, má zhotoviteľ právo prerušiť práce až do 
doby zaplatenia fakturovanej čiastky. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom má 
zhotoviteľ tiež právo účtovať tú istú zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v tejto zmluve pre prípad 
nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti.  

5.3 Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotoviteľ po splnení celého predmetu zmluvy, po jeho 
odovzdaní a prevzatí objednávateľom, do 10 dní po podpísaní preberacieho protokolu. Konečná faktúra musí 
obsahovať okrem rozpisu prác a dodávok výslovne názov „konečná faktúra“, celkovú dohodnutú cenu bez 
DPH, celkovú výšku DPH, v prílohe uvedený rozpis všetkých vystavených a uhradených faktúr, čiastku 
zostávajúcu k úhrade po odpočte uhradených faktúr. 

5.4 Objednávateľ môže zadržať zhotoviteľovi časť z dohodnutej ceny predmetu zmluvy celkom s DPH až do 
výšky 10 % do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela a do 
odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.  

5.5 Objednávateľ odpočíta z  konečnej faktúry zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvného termínu dokončenia a 
odovzdania predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

 
6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy  
 
6.1  Zhotoviteľ poskytne na dielo záručnú lehotu .....................(minimálne 5) rokov. 
6.2  Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. 
 
7. Zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 
 
7.1  Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase odovzdania a prevzatia 

technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských 
technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s objednávateľom a že nebude mať 
vady, ktoré by bránili jeho užívaniu k určenému účelu. 

7.2 Vady diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu akýchkoľvek 
súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Na odstránenie vady nastúpi zhotoviteľ najneskôr do................ 
( požiadavka verejného obstarávateľa najneskôr do 3) dní  od uplatnenia reklamácie a vadu odstráni v takej 
lehote, aby nebránila riadnemu užívaniu diela. 

7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dokončenie a odovzdanie diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním 
ukončeného diela. 

7.4 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, zaplatí zhotoviteľ 
zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý aj začatý deň omeškania. 

7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť a objednávateľ v tom 
prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

7.6 Objednávateľ môže od zmluvy okamžite odstúpiť  v prípade, že zhotoviteľ podstatne poruší zmluvné dohody. 
Za podstatné porušenie zmluvných dohôd sa považuje aj: 

- nedodržanie kvality diela, 
- ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve.  

7.7  Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce  Obchodného zákonníka. 
 

8. Pracovisko, realizácia diela, odovzdanie a prevzatie diela 
 
8.1  Pracovisko bude zo strany objednávateľa pripravené k odovzdaniu ku dňu podpísania zmluvy 

objednávateľom. 
8.2    Zhotoviteľ uvoľní pracovisko  ku dňu odovzdania a prevzatia diela. 
8.3    Podmienky realizácie budú upresnené v zápise o odovzdaní pracoviska. 



4 

 

8.4 Zhotoviteľ bude pri uskutočňovaní diela dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce a technických 
zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku.  

8.5  Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy a najmä je povinný 
zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou 
(zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného pokoja). 

8.6  Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a zneškodnenie všetkých odpadov zo stavebnej činnosti v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na riadenej skládke 
odpadu. 

8.7   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priestoroch dotknutých jeho činnosťou. 
8.8    Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej len denník), ktorý bude 

trvalo prístupný objednávateľovi. Povinnosť viesť denník sa končí dňom odstránenia nedostatkov a 
nedorobkov po odovzdaní ukončeného diela. 

8.9   V informačnej časti denníka musia byť uvedené identifikačné údaje o objednávateľovi, projektantovi a 
zhotoviteľovi, údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, zoznam všetkých dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa 
vykonávaného diela. Všetky listy denníka sa musia postupne číslovať. 

8.10 Zápisy do denníka zapisuje a podpisuje určený stavbyvedúci zhotoviteľa v deň vykonania prác, alebo v deň 
vzniku okolností, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi zápismi sa nesmú vynechávať voľné miesta. Pokiaľ 
zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo projektant, musí k tomuto zápisu zaujať 
stanovisko najneskôr do piatich pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom.  

8.11 Zápisom objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka nemôže 
objednávateľ požadovať alebo odsúhlasiť rozšírenie prác a dodávok nad rozsah predmetu plnenia tejto 
zmluvy ani požadovať alebo odsúhlasiť zmeny diela. 

8.12  Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí s obsahom vykonaného zápisu, musí do piatich pracovných dní 
oznámiť svoje stanovisko lebo inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. 

8.13 Zhotoviteľa a jeho dodávateľov bude zastupovať počas realizácie prác na stavbe  
................................................(meno).   

8.14 Odborný technický dozor objednávateľa bude vykonávať ............................................ 
8.15 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní pracoviska realizačný projekt.  
8.16 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 30 dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Objednávateľ má právo 

uložiť zhotoviteľovi opatrenia pred prevzatím diela za účelom odstránenia zistených nedostatkov, vád a 
nedorobkov. O prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol. 

 
9.   Ďalšie povinnosti zmluvných strán 
 
9.1 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje: 

- zabezpečovať si všetky potrebné potvrdenia a povolenia k realizácii diela, ak počas realizácie diela 
vznikne takáto potreba získania potvrdení a povolení, 

- udržiavať v čistote pracovisko a pracovisko a všetky plochy, ktoré bude zhotoviteľ využívať pre svoju 
činnosť, 

- zabezpečiť spracovanie dodatku k rozpočtu na práce a dodávky, ak ich potreba vykonania vyplynie 
dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností a týkajú sa rozšírenia alebo zmeny  
predmetu tejto zmluvy.  

9.2   Objednávateľ sa zaväzuje: 
- odovzdať zhotoviteľovi protokolárne pracovisko, vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, 
- najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska, 
- zabezpečiť včasnú úhradu faktúr, 
- prevziať vykonané dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
10.  Ostatné dohody 
 
10.1  O prácach a dodávkach, ktorých potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy 

z nepredvídateľných okolností, sú povinné zmluvné strany sa navzájom informovať zápisom do 
stavebného denníka stavby. Návrh dodatku k rozpočtu zostavuje vždy zhotoviteľ a dokladá minimálne 
stručnou technickou správou a grafickým znázornením, z ktorých bude zrejmé miesto, rozsah, technické a 
kvalitatívne parametre navrhovaných prác a dodávok. Takto spracovaný návrh dodatku k rozpočtu, 
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opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa, opatrený originálnym podpisom štatutárneho 
zástupcu zhotoviteľa a dátumom spracovania, predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu a 
podpísaniu. 

10.2 Na základe odsúhlaseného a oprávnenou osobou objednávateľa podpísaného dodatku k rozpočtu 
spracovaného zhotoviteľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve, ku ktorému 
priloží: 

- dodatok k rozpočtu originálne podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, opatrený originálnym 
odtlačkom pečiatky zhotoviteľa a objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou 
objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania, 

- grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto 
a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok, 

- písomný súhlas projektanta k  prácam alebo zmenám. 
10.3  Zmenu ceny diela zhotoviteľ môže vykonať až po písomnom odsúhlasení a podpísaní dodatku k rozpočtu 

objednávateľom, len uzatvorením dodatku ku zmluve, a to len v prípadoch dohodnutých v čl. 4 bod 4.4 tejto 
zmluvy.  

10.4  Nepredvídateľnými okolnosťami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení 
tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 

 
11.  Záverečné ustanovenia 
 
11.1 Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť  deň nasledujúci po dni i ch zverejnenia podľa platných predpisov. 
11.2 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je špecifikácia prác a dodávok – rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. 
11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 
11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. 
11.5  Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 
11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej 

dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.  

 
 
V…………..............dňa...................    V Bratislave dňa……........................ 
 
 
Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 
 

 
 
 

 



Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1

Objednávateľ:   EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 340235212

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 tehlami pálenými v 

stenách hr. nad 100 mm   ks 3,000

2 340236212

Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehlami pálenými v 

stenách hr. nad 100 mm   ks 2,000

3 3402pc

Domurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehlami pálenými v 

stenách hr. do 100 mm   ks 0,160

4 34227210

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, 

P2-500   m2 8,481

"nové priečky"             (1,60+1,50+1,72)*2,25   10,845

-2*0,60*1,97   -2,364

Súčet   8,481

5 342272106

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, 

P4-500   m2 1,320

"prímurovka v rohu"          0,44*3,00   1,320

Súčet   1,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

6 611401111

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s 

plochou jednotlivo do 0, 09 m2   ks 15,000

"vysprávky stávajúcich stropov"               15   15,000

Súčet   15,000

7 611401211

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo 

nad 0, 09 do 0,25 m2   ks 4,000

"vysprávky stávajúcich stropov"               4   4,000

Súčet   4,000

8 612401191

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 

maltou do 0, 09 m2   ks 20,000

"vysprávky stávajúcich stien"               20   20,000

Súčet   20,000

9 612401291

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 

maltou nad 0, 09 do 0,25 m2   ks 11,000

"vysprávky stávajúcich stien"               11   11,000

Súčet   11,000

10 612401391

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 

maltou nad 0, 25 do 1 m2   ks 1,000

"vysprávky stávajúcich stien"               1   1,000

Súčet   1,000

11 612465113

Príprava podkladu,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne 

hr.2 mm   m2 108,303

"mč.1.01"                ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)   17,040

"mč.1.02"                ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)   17,430

"mč.1.03"                ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)   20,925

"mč.1.04"                ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)   14,655

"mč.1.05"                ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)   32,974

(0,30*(0,80*2+1,97*4))   2,844

-(0,80*2+0,60*6)*1,97   -10,244

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*0,075   0,397

Medzisúčet   96,021

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík
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Jednotková cena 
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zadania

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

-3*0,80*1,97   -4,728

Medzisúčet   12,282

Súčet   108,303

12 612465137

Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné 

nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm   m2 38,145

"mč.1.01"                (1,72+1,335)*2*1,50   9,165

"mč.1.02"                (1,72+1,40)*2*1,50   9,360

"mč.1.03"                (2,46+1,335)*2*1,50   11,385

"mč.1.04"                (1,35+1,40)*2*1,50   8,250

"mč.1.05"                (0,885+1,11)*2*1,50   5,985

0,30*1,50*4   1,800

-(0,80*2+0,60*6)*1,50   -7,800

Súčet pod obklad   38,145

13 612465141

Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne 

miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm   m2 108,303

"mč.1.01"                ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)   17,040

"mč.1.02"                ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)   17,430

"mč.1.03"                ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)   20,925

"mč.1.04"                ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)   14,655

"mč.1.05"                ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)   32,974

(0,30*(0,80*2+1,97*4))   2,844

-(0,80*2+0,60*6)*1,97   -10,244

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*0,075   0,397

Medzisúčet   96,021

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

-3*0,80*1,97   -4,728

Medzisúčet   12,282

Súčet   108,303

14 612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou   m2 108,303

"mč.1.01"                ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)   17,040

"mč.1.02"                ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)   17,430

"mč.1.03"                ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)   20,925

"mč.1.04"                ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)   14,655

"mč.1.05"                ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)   32,974

(0,30*(0,80*2+1,97*4))   2,844

-(0,80*2+0,60*6)*1,97   -10,244

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*0,075   0,397

Medzisúčet   96,021

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

-3*0,80*1,97   -4,728

Medzisúčet   12,282

Súčet   108,303

15 6932001000 Mriežka sklotextilná   m2 124,548

16 631313611 Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm   m3 0,972

(2,30+2,13+3,28+1,89+0,98)*0,09+0,98*0,02   0,972

17 632477215

Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na 

nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm   m2 10,580
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Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1

Objednávateľ:   EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

18 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 

1,20 m   m2 10,580

19 952901110 Čistenie budov počas úprav   m2 63,480

"predpoklad 6x"              6*10,58   63,480

Súčet   63,480

20 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 10,580

21 952902110

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a 

na povalách   m2 211,600

"predpoklad 20x"              20*10,58   211,600

Súčet   211,600

22 962031132

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  

-0,19600t   m2 7,674

"priečky hr.100mm"          (1,43+2,31)*3,00   11,220

-3*0,60*1,97   -3,546

Súčet   7,674

23 965043341

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 

poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t   m3 1,078

"úprava B1"                       (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44)*0,10   1,056

"pod buraným murivom"      (1,43+2,31)*0,10*0,05   0,019

0,27*0,19*0,05   0,003

Súčet   1,078

24 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo 

keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 10,560

"úprava B1"           (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44)   10,560

Súčet   10,560

25 968061125

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -

0,02400t   ks 6,000

"úprava B4 -  600/1970"           3   3,000

"úprava B8 -  800/1970"           3   3,000

Súčet   6,000

26 968072455 Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t   m2 8,274

"úprava B4 -  600/1970"            3*0,60*1,97   3,546

"úprava B4 - 800/1970"            3*0,80*1,97   4,728

Súčet   8,274

27 971033431

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm,  -

0,07300t   ks 5,000

28 971033641

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm,  -

1,87500t   m3 0,325

"priečky hr.190mm"          0,57*0,19*3,00   0,325

Súčet   0,325

29 973031812

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm,  -

0,00700t   m 15,000

"priečky hr.100mm"          5*3,00   15,000

Súčet   15,000

30 973031825

Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm,  -

0,02000t   m 3,000

"prímurovka v rohu"          3,00   3,000

Súčet   3,000

31 978011191

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových  -0,05000t   m2 8,500
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Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1

Objednávateľ:   EUBA, Dolnozemská 1
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zadania
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VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík

32 978013191

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových  -0,04600t   m2 97,000

87,00+10,00   97,000

33 978059531

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

0,06800t   m2 38,934

"úprava B3 -  mč.1.01"            (1,72+1,85*2+0,29)*2,10   11,991

"úprava B3 -  mč.1.02"            (1,43+0,86*2)*2,10   6,615

"úprava B3 -  mč.1.03"            (2,47+1,85*2)*2,10   12,957

"úprava B3 -  mč.1.04"            (1,36+0,86+0,29)*2,10   5,271

"úprava B3 -  mč.1.05"            (0,66+0,667)*2,10   2,787

0,26*(0,80*2+1,97*4)   2,465

-2*0,80*1,97   -3,152

Súčet   38,934

34 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 6,896

35 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 20,688

36 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 6,896

37 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 234,467

38 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 6,896

39 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 

ďalších 5 m   t 82,753

40 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 6,882

"staveništná suť"               6.8961   6,896

"odd 735"                          -0.0140   -0,014

Súčet   6,882

41 979089312 Poplatok za skladovanie - kovy (17 04 ), ostatné   t 0,014

"odd 735"               0.0140   0,014

Súčet   0,014

99 Presun hmôt HSV   

42 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 

výšky do 25 m   t 2,880

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

43 72zt Zdravotechnika   komplet 1,000

"samostatný projekt"                  1   1,000

Súčet   1,000

725 Zdravotechnika - vybavenie toalety   

44 725A

Kompetné vybavenie zariadenie tolaliet (mydelničky,kefy,koše, držiaky 

na papier na ruky, držiaky na toal.papier...)   komplet 1,000

1   1,000

Súčet   1,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

45 735000912 Vyregulovanie  ventilu s termostatickým ovládaním   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000
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Súčet   2,000

46 735110911 Oprava vykurovacieho telesa , pretesnenie   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

47 735110912

Oprava vykurovacieho telesa , rozpojenie vykurovacieho telesa 

teplovodného   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

48 735151832 Demontáž vykurovacieho telesa ,  -0,007003t časť do sute   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

49 735190915 Ostatné opravy vykurovacích telies - vsuvka   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

50 735191901

Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo 

liatinových   m2 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

51 735191904

Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo 

liatinových   m2 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

52 735191905 Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa   ks 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

53 735191910

Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. 

vykurovacích telies   m2 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

54 735192911 Spätná montáž vykurovacích telies   m2 2,000

"úprava B6"            2   2,000

Súčet   2,000

55 735494811 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies   m2 3,000

"úprava B6"            1,50*2   3,000

Súčet   3,000

56 998735203

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 

m   %

766 Konštrukcie stolárske   

57 766661112

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo 

fošňovej zárubne, jednokrídlové   ks 5,000

"dvere - 600/1970 Ľ+P"            (1+1)   2,000

"dvere - 800/1970 Ľ+P"            (2+1)   3,000

Súčet   5,000

58 6117103100 Dvere  vnútorné, fóliované , plné, š.60, 70, 80, 90cm   ks 5,000

59 766662811

Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových,  -

0,00100t   ks 3,000

"úprava B8 -  800/1970"            3   3,000

Súčet   3,000

60 766669119 Montáž dverového kovania   ks 5,000

"dvere - 600/1970 Ľ+P"            (1+1)   2,000

"dvere - 800/1970 Ľ+P"            (2+1)   3,000
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Súčet   5,000

61 5496632001 Kovanie interierové   ks 3,000

"dvere - 800/1970 Ľ+P"            (2+1)   3,000

Súčet   3,000

62 5496632003 Kovanie interierové pre WC   ks 2,000

"dvere - 600/1970 Ľ+P"            (1+1)   2,000

Súčet   2,000

63 5491681201 Dverná zábrana podlahová   ks 5,000

"dvere - 600/1970 Ľ+P"            (1+1)   2,000

"dvere - 800/1970 Ľ+P"            (2+1)   3,000

Súčet   5,000

64 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových   ks 3,000

65 6118715600 Prah dubový dĺžky   82 šírky 10 cm   ks 3,000

66 766702111

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 

mm   ks 5,000

67 6117103146

Zárubňa  vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 

80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17   ks 5,000

68 998766203

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 

24 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

69 767995101

Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 

konštrukcií do 5 kg   kg 5,000

"pomocné"               5,00   5,000

Súčet   5,000

70 55399000 Materiály ostatné  atyp. kovové konštrukcie   kg 5,400

71 998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 

výšky nad 12 do 24 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

72 771575101

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej 

úpravy alebo glaz. hladkých   m2 10,580

"mč.1.01"                2,30   2,300

"mč.1.02"                2,13   2,130

"mč.1.03"                3,28   3,280

"mč.1.04"                1,89   1,890

"mč.1.05"                0,98   0,980

Súčet   10,580

73 597643000 Dlaždice keramické  1 A   m2 10,792

74 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m   %

776 Podlahy povlakové   

75 776691001

Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 

mm, s min. pevnosťou 15 MPa   m2 10,580

"mč.1.01"                2,30   2,300

"mč.1.02"                2,13   2,130

"mč.1.03"                3,28   3,280

"mč.1.04"                1,89   1,890

"mč.1.05"                0,98   0,980

Súčet   10,580

76 998776203

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 

m   %
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Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1

Objednávateľ:   EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík

781 Dokončovacie práce a obklady   

77 781415015 Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých   m2 50,260

"mč.1.01"                (1,72+1,335)*2*2,00   12,220

"mč.1.02"                (1,72+1,40)*2*2,00   12,480

"mč.1.03"                (2,46+1,335)*2*2,00   15,180

"mč.1.04"                (1,35+1,40)*2*2,00   11,000

"mč.1.05"                (0,885+1,11)*2*2,00   7,980

0,30*1,50*4   1,800

-(0,80*2+0,60*6)*2,00   -10,400

Súčet   50,260

78 5978166000 Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké  A   m2 51,265

50,26 * 1,02   51,265

79 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny   m 54,580

"mč.1.01"                4*2,00   8,000

"mč.1.02"                6*2,00   12,000

"mč.1.03"                4*2,00   8,000

"mč.1.04"                4*2,00   8,000

"mč.1.05"                4*2,00   8,000

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*2   10,580

Súčet   54,580

80 2834801300 Profil pre obklady   m 55,126

54,58 * 1,01   55,126

81 781493112 Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu   ks 5,000

82 pc revízne dvierka   ks 5,000

83 998781203

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 

m   %

784 Dokončovacie práce - maľby   

84 784401801

Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 

3, 80 m   m2 77,590

"mč.1.01"                2,30   2,300

"mč.1.02"                2,13   2,130

"mč.1.03"                3,28   3,280

"mč.1.04"                1,89   1,890

"mč.1.05"                0,98   0,980

Medzisúčet stropy   10,580

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

"chodba"                 50,00   50,000

Medzisúčet steny   67,010

Súčet stavajúce steny a stropy   77,590

85 784410600

Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 

3, 80 m   m2 50,000

86 784412301

Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a 

presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m   m2 107,195

"mč.1.01"                ((1,72+1,335*2)*2,00+1,72*0,75)   10,070

"mč.1.02"                ((1,72+1,40*2)*2,00+1,72*0,75)   10,330

"mč.1.03"                ((2,46+1,335*2)*2,00+2,46*0,75)   12,105

"mč.1.04"                ((1,35+1,40+0,29)*2,00+(1,35+1,11)*0,75)   7,925

"mč.1.05"                ((0,885+1,11)*2,00+(0,885+1,11)*0,75)   5,486

0,30*(0,80*2+0,47*4)   1,044
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Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1

Objednávateľ:   EUBA, Dolnozemská 1
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VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   Hlubík

-(0,80*2+0,60*6)*0,47   -2,444

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*0,075   0,397

Medzisúčet   44,913

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

-3*0,80*1,97   -4,728

"chodba"                  50,00   50,000

Medzisúčet   62,282

Súčet   107,195

87 784418011

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na 

schodisku   m2 50,000

88 784452471

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s 

bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m   m2 108,485

"mč.1.01"                1,72*0,75   1,290

"mč.1.01"                ((1,72+1,335*2)*2,00+1,72*0,75)   10,070

"mč.1.02"                ((1,72+1,40*2)*2,00+1,72*0,75)   10,330

"mč.1.03"                ((2,46+1,335*2)*2,00+2,46*0,75)   12,105

"mč.1.04"                ((1,35+1,40+0,29)*2,00+(1,35+1,11)*0,75)   7,925

"mč.1.05"                ((0,885+1,11)*2,00+(0,885+1,11)*0,75)   5,486

0,30*(0,80*2+0,47*4)   1,044

-(0,80*2+0,60*6)*0,47   -2,444

"horná hrana stien"    (1,72+2,46+1,11)*0,075   0,397

Medzisúčet   46,203

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

-3*0,80*1,97   -4,728

"chodba"                 50,00   50,000

Medzisúčet   62,282

Súčet   108,485

89 784452911

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné 

jednofarebné  výšky do 3, 80 m   m2 10,580

90 784497903 Ostatné práce - oprášenie jednonásobné   m2 61,310

"mč.1.01"                (1,72*1,50+1,335*2,00*2+2,30)   10,220

"mč.1.02"                (1,72*1,50+1,40*2,00*2+2,13)   10,310

"mč.1.03"                (2,46*1,50+1,335*2,00*2+3,28)   12,310

"mč.1.04"                ((1,35+0,96)*2,00+1,89)   6,510

"mč.1.05"                ((0,885+1,10)*2,00+0,98)   4,950

"pred vstupom"       5,67*3,00   17,010

Súčet stavajúce steny a stropy   61,310

787 Dokončovacie práce - zasklievanie   

91 787840 Interierové zrkadlo   m2 2,400

"zrkadlo"          2*1,20   2,400

Súčet   2,400

92 998787203 Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm   %

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

93 2e Elektroinštalácie   komplet 1,000

"samostatný projekt"                  1   1,000

Súčet   1,000
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Stavba:   Sociálne zariadenia

Objekt:   V1
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Spracoval:   Hlubík

OST Ostatné   

94 HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 

hodín   hod 12,000

"nepredvídané práce"                    12   12,000

Súčet   12,000

95 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac 

ako 8 hodín   hod 7,000

"práce pri skrátení radiatorov"               2*3,50   7,000

Súčet   7,000

Celkom   
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