
Stavba:  Otlčenie omietok vo vínnej pivnici - 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
Vnútorná sanačná omietka stien - prednástrek, napr. BAUMIT Sanova - prednástrek, krytie 100% - strop vinársky spolok Vincech + 

stena na chodbe   
m2 52,724

2
Vnútorná sanačná omietka stien, napr. BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 30 mm - strop vinársky spolok Vincech + stena na 

chodbe   
m2 52,724

3 Príprava vnútorného podkladu stien, napr. základný náter Baumit PremiumPrimer - strop vinársky spolok Vincech + stena na chodbe   m2 52,724

4
Potiahnutie vnútorných stien, pletivom rabicovým, vrátane prichytenia a napnutia pletiva na strop - časť stropu vo vinárskom spolku 

Vincech 
m2 27,824

5 Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - stena na chodbe v suteréne   m2 24,900

Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

6
Zametanie a umytie podlahy - vináreň 3. miestnosti, chodba, schodisko, vinársky spolok - denné upratovanie po ukončení prác + 

záverečné umytie dotknutých priestorov
m2 91,114

7 Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - fasádne mriežky, farba čierna matná, mechanicky odolná ks 3,000

8 Mriežka krycia hranatá kovová, rozmery cca šxv 500x500 mm - fasádne mriežky (materiál), farba čierna matná ks 3,000

9
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 do otvoru v spodnej časti dverí (vrátane demontáže skla na dverách 

vinotéky), farba čierna matná   
ks 1,000

10 Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery cca šxv 800x500 mm s montážnym rámikom (materiál) ks 1,000

11 Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 - mriežka namiesto ventilátora vo vinárni  ks 1,000

12
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou - uzavierateľná; rozmery cca šxvxhr 400x400x10 mm,farba čierna matná 

(materiál)
ks 1,000

13 Demontáž revíznych dvierok kovových - na chodbe   m2 1,000

14 Osadenie revíznych dvierok s pevnými pántmi 300x300 mm - na chodbe (práca + materiál) ks 1,000

15
Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, - murárske vyspravenie a zväčenie otvoru po 

demontáži ventilátora   
m2 1,000

16 Vysekanie otvoru v kamenom obklade na fasáde pre osadenie mriežky (vrátane demontáže a spätnej montáže 3 ks fasádnych obkladov)   ks 3,000

17 Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 %  - otlčenie omietok vo vinárni po tehlu   m2 131,040

18 Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 % - otlčenie omietky na stene chodby po tehlu   m2 24,900

19
Otlčenie vrstiev omietok stien a stropov vnútorných cementových v rozsahu 100 % - otlčenie omietoky na strope vo vinárskom spolku 

Vincech po tehlu   
m2 27,824

20 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km (vrátane odstránenia  tehlových políc na uskladnenie vína), približne 12,00 t súb. 1,000

21 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 5 km; približne 12,00 t súb. 1,000

22 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m; približne 12,00 t súb. 1,000

23 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - cca 35 m; približne 12,00 t súb. 1,000

24
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku FCC 

Trnava (8,98 bez DPH/t); približne 12,00 t
súb. 1,000

Práce a dodávky PSV   

Montáž vzduchotechnických zariadení   

25 Demontáž ventilátora vo vinárni ks 1,000

Nátery   

26
Nátery oceľ.konštr. epoxidové stred.B, plnosten.D jednonás.1x s email.- 70µm - ochraný náter 3 ks stropných nosníkov z 3. strán vo 

vinárskom spolku, rozm. nosníka dl. 7,52m, šírka 0,2 m, výška 0,2 m   
m2 13,536

27 Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm - náter plynového potrubia, f. žltá   m 11,530

Práce a dodávky M   

Elektromontáže   

28 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4 - wagospojky  po demontáži ventilátora, (práca+materiál) súb. 1,000

Celkom bez DPH

DPH 20 %

Cena celkom s DPH

VÝKAZ VÝMER 
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