VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany, Kultúrny dom Čičmany

Objekt:

SO 01 Obecný úrad, Kultúrny dom

Časť:
JKSO:

Dátum:

7.7.2014

Neoddeliteľnou súčasťou zadania je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie
Zadanie neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy,
výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií
P.Č
Kód položky
.
1

2

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Jednotková
cena

Celková cena
zadania

3

4

5

6

7

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 310237251

Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v
murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm

ks

2,000

2 310279841

Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive
nadzákladného nepálenými tvárnicami

m3

1,519

3 317944311

Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených
t
otvorov bez zamurovania hláv do č.12

0,071

4 349231821

Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150
m2
do 300 mm

1,080

4
5 413232211
6

Vodorovné konštrukcie
Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami
valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm

ks

4,000

Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

6 612401391

Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien
akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2

ks

2,000

7 612425931

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo
dverného štuková

m2

12,000

8 612474100

Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi pre pórobetónové
murivo 4 mm

m2

5,000

9 612481119

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou

m2

5,000

10 622422211

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem.
stupeň členitosti I a II do 20% hladkých

m2

715,224

11 622454511

Oprava vonk.omietok cementových v množstve
opravovanej plochy do 50% hladkých hladených

m2

88,002

12 622462543

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s
ryhovanou štruktúrou, hr.zrna 2,00mm

m2

715,224

13 622472007

Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová
penetracia

m2

88,002

14 622481119

Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou

m2

4,000

15 622491344

Náter stien vonkajší krycí silikónový, dvojnásobný, krycí

m2

88,002

16 625250021x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 120 mm - EPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

520,023

17 625250027x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém ostenia bez
povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - EPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

26,000

18 625250150x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 20 mm, systém XPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

2,000
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19 625250151x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 30 mm, systém XPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

42,030

20 625250153x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 50 mm, systém XPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

52,295

21 625250157x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 120 mm, systém XPS (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

62,678

22 625250264x

Kompletný kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej
tenkovrstvej omietky hr. 80 mm - dosky z MW (vrátane
ukončovacích, rozdeľovacích, dilatačných a ostatných
profilov a súčastí)

m2

6,198

23 631315711

Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240
mm

m3

1,096

24 631319155

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C
m3
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm

1,096

25 631351101

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie

m2

1,592

26 631351102

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie

m2

1,592

27 631362402

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých
betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm,
veľkosť oka 150x150 mm

m2

7,304

28 941941052

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
m2
šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m

800,000

29 941941391

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia k cene -1051

m2

800,000

30 941941851

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s
podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m

m2

800,000

31 941955102

Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2

6,000

32 952902110

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na
schodišti a na povalách

m2

27,405

33 962081141

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150
mm, -0,08200t

m2

8,665

34 973031334

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 150 mm,
ks
-0,04000t

35 978015231

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu
m2
do 30 %, -0,01600t

36 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

16,061

37 979081121

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

224,854

38 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do
10 m

t

16,061

39 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m

t

32,122

40 979089612

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií
t
(17 09), ostatné

16,061

41 HZS900113

Stavebno montážne práce náročné odborné v rozsahu viac
ako 8 hodín - iné práce z poznámok v projekte

48,000

9

99
42 998011002

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ho
d

4,000
715,224

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z
t
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti
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47,946

43 711111001

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná náterom
penetračným za studena

m2

44 1116315000

Lak asfaltový penetračný v sudoch

t

45 711141559

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a tlakovej vode vodorovná
m2
NAIP pritavením

27,405

46 6283228700

Pás asfaltovaný tažký, vložka profilovaná hliníková fólia

m2

31,516

47 998711203

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad
12 do 60 m

%

2,627

713

27,405
0,008

Izolácie tepelné

48 713111111

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom
kladenou voľne

m2

54,810

49 6314150270

Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - doska
100x600x1000

m2

55,906

50 713111131

Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou
vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom

m2

618,240

51 6314150280

Tepelné izolácie šikmých striech minerálna izolácia - doska
120x600x1000

m2

630,605

52 713191129

Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podhľade

M2

368,000

53 2832391018

PET parotesná fólia

m2

426,880

54 998713203

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12
m do 24 m

%

99,956

1 617,916

762

Konštrukcie tesárske

55 762341201

Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°

m

56 6051499900

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty

m3

4,449

57 762341251

Montáž kontralát pre sklon do 22°

m

35,969

58 6051499900

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty

m3

59 762341253

Montáž kontralát pre sklon nad 35°

m

60 6051499900

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. laty, lišty

m3

1,291

61 762342812

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej
m2
vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t

28,775

62 762395000

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince,
pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3

5,308

63 762526110

Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650
m2
mm

54,810

64 6051299900

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky

m3

0,928

65 762595000

Zakrytie - spojovacie a ochranné prostriedky - klince,
skrutky

m3

0,844

66 762712110

Montáž viazaných konštrukcií z reziva hraneného
prierezovej plochy do 120 cm2

m

67 6051299900

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky

m3

7,772

68 762795000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie - klince,
svorky, fixačné dosky

m3

7,065

69 998762203

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od
%
12 do 24 m

763

0,099
469,630

736,000

104,678

Drevostavby, sádrokartóny

70 763131229

SDK podhľad drevená spodná kca s priamym uchytením
dosky RF hr. 2x12,5 mm

m2

368,000

71 998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

%

95,091

764

Konštrukcie klampiarske

72 764171301x

Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu
m2
(vrátane konštrukčných súčastí krytiny) do 30°

34,775

73 764171302x

Strešná krytina hladká, z tabuľového poplastovaného plechu
m2
(vrátane konštrukčných súčastí krytiny) nad 30° do 45°

375,704
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74 764311822

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm,
m2
so sklonom do 30st., -0,00732t

410,479

75 764311891

Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad
30° do 45°

375,704

76 764331850

Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou,
m
so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t

77 764339810

Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej
krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t

m2

2,440

78 764339891

Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30°
do 45°

m2

2,440

79 764348202

Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu,
dvojradové

m

88,000

80 764352810

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so
sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t

m

78,000

81 764410850

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,
-0,00135t

m

39,000

82 764430840

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do
m
500 mm, -0,00230t

16,500

83 764454801

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a
100 mm, -0,00226t

m

34,800

84 764711116

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 400
mm

m

39,000

85 764731114

Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 400 mm

m

16,500

86 764731214

Lemovanie múrov z poplastovaného plechu rš 400 mm

m

17,600

87 764731914

Lemovanie komínov z poplastovaného plechu rš 400 mm

m2

2,440

88 764751112

Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D
100 mm

m

34,800

89 764751132

Odpadné rúry z poplastovaného plechu koleno D 100 mm

ks

8,000

90 764751142

Odpadné rúry z poplastovaného plechu výtokové koleno D
100 mm

ks

4,000

91 764761122

Žľaby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové s
hákmi veľkosť 150 mm

m

78,000

92 764761172

Žľaby z poplastovaného plechu čelo polkruhové veľkosť 150
ks
mm

4,000

93 764761222

Žľaby z poplastovaného plechu spojka polkruhových žľabov
ks
s tesnením veľkosť 150 mm

14,000

94 764761232

Žľaby z poplastovaného plechu kotlík k polkruhovým žľabom
ks
veľkosť 150 mm

4,000

95 998764203

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
%
nad 12 do 24 m

219,799

765

m2

17,600

Krytiny tvrdé

96 765901081

Montáž strešnej fólie, na plné debnenie

m

404,479

97 2832000200

Paropriepustná poistná fólia

m2

444,927

98 998765203

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do
24 m

%

21,971

m

24,580

766
99 766621081

Konštrukcie stolárske
Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu,
za 1 bm montáže

100 611449060PL Plastové okná jednokrídlové OS1 100x85 cm

kus

1,000

101 611449002PL Plastové okná jednokrídlové OS1 40x60 cm

kus

3,000

102 611449003PL Plastové okná jednokrídlové OS1 46x70 cm

kus

2,000

103 611449080PL Plastové okná jednokrídlové OS1 126x64 cm

kus

1,000

104 611449901PL Plastové okná pevne zasklené 126x35 cm

kus

2,000
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105 766629992

Demontáž okien kompletizovaných s rámom do sutiny (v m2
m2
plochy)

3,902

106 766629998

Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (parapetov,
nadpraží, nosných a deliacich prvkov a.p.)

m2

3,902

m

7,400

107 766641071

Montáž dverí plastových, so zasklením, za 1 m obvodu dverí

108 611449953PL

Plastová zasklená stena so vstupnými dverami
jednokrídlovými

m2

3,120

109 766669992

Demontáž dverí vonkajších kompletizovaných s rámom
alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)

m2

3,123

110 766669998

Demontáž dverí vonkajších - príplatok za demontáž
doplnkových prvkov (prahov, svetlíkov, nosných prvkov
a.p.)

m2

3,123

111 766670998

Montáž okna výlezového

ks

1,000

112 6113903100

Strešný výlez VELUX GVT 103 0000, 54x83cm

ks

1,000

113 766671001

Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou
klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x98 cm

ks

14,000

114 6113901900

Strešné okno 78x98cm VELUX GGL 3059 M04

ks

14,000

115 6113904300

Lemovanie VELUX EDS 1000 M04

ks

14,000

116 766694119

Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm

m

6,900

117 6119000970

Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm
biela

m

7,176

118 6119001030

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo
farbe biela

ks

9,000

119 998766203

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m

%

70,310

m2

0,720

767

Konštrukcie doplnkové kovové

120 767662912

Oprava mreží pevných alebo otváravých s čiastkovou
výmenou prvkov (vrátane ich dodania, vrátane náterov)

121 998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
%
objektoch výšky nad 12 do 24 m

769
122 769035078

1,410

Montáž vzduchotechnických zariadení
ks

4,000

123 KMH200X200 Krycia mriežka hranatá 200x200

ks

2,000

124 769035081

ks

1,000

125 KMH400X400 Krycia mriežka hranatá 400x400

ks

1,000

126 769035093

Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm

ks

2,000

127 KMK100

Krycia mriežka kruhová 100

ks

2,000

128 769082785

Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2

ks

2,000

129 769082790

Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2

ks

1,000

130 769082810

Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm

ks

2,000

783

Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2
Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2

Nátery

131 783222100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na
vzduchu schnúce dvojnásobné

m2

20,000

132 783781001

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia
jednonásobná

m2

964,626

133 783894612

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre
náter sadrokartón. stropov 2x

m2

368,000

134 784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
m2
do 3, 80 m

20,000

135 784452271

Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné
základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m

20,000

784

Maľby

Celkom
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m2

