
Stavba:  Sanácia dlažby a spádových vrstiev v podlubí a pred zadným vstupom lekárne - HLAVNÁ č.5

Objekt:   

Objednávateľ:  STEFE Trnava, s.r.o.

Zhotoviteľ: ......................  Spracoval: ............................

Dátum: ..............................

Č. Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Práce a dodávky HSV   

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 Zhotovenie dvojnásobného penetračného náteru pre potery a stierky m2 30,600

2 Penetračný náter (napr.z kremičitého piesku Baumit SuperGrund pre potery a sierky, 5 kg) kg 4,728

3 Spádový poter, hr. 20 - 30 mm   m2 30,600

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

4
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t - 

hr. 8 cm x plocha 30,60 m2   
m3 2,448

5 Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 30,600

6 Odvoz a likvidácia odpadov na skládku   súb. 4,529

7 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 4,529

8 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m   t 4,529

9 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt   t 4,529

10 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   t 4,529

Práce a dodávky PSV   

Izolácie proti vode a vlhkosti   

11 Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej  + zvislej (soklíky) m2 30,600

12 Hotové vodonepriepustné malty a stierky (napr. SIKAlastic®-152 /A+B/ (33kg) 0,6 kg/m2 alebo AQUAFIN 2K)   kg 18,360

Izolácie tepelné   

13 Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením   m2 30,600

14 Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 - 80 mm   m2 30,600

Podlahy z dlaždíc   

15 Oprava a doplnenie keramických soklíkov po búraní v podlubí a pri lekárni, vrátane silikónovania   m 20,000

16 Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 250x65x10 3 Ia - na keram. skolík (f. červená, prispôsobiť) m2 1,326

17
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm (alebo 400 x 400 mm) - dlažba v podchode a 

pred zadným vstupom lekárne   
m2 30,600

18
Dlažba gres exteriérová mrazuvzdorná, protišmyková, mechanicky odolná - rozm. 298x298x15 mm (alebo 

400x400x15 mm), f. červená (prispôsobiť)
m2 30,600

19 Škárovanie dlažby m2 30,600

19 Škárovacia hmota na obklady a dlažby, 5 kg vrece -  spotreba 0,5 kg/m2   ks 4,000

20 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   t 2,472
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Č. Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

21 Ostatné práce, tmelenie škár soklíkov v podlubí   m 20,000

Dokončovacie práce a obklady   

22 Montáž plastových profilov pre obklad do malty - dilatácia   m 3,500

23 Dolatačný plastový klin 117/195/8   m 3,500

Celkom  bez DPH  

Cena celkom s DPH 20%
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