
Stavba:  "Oprava 1- izbového bytu Mozartova 8, Trnava"                                                                                                                                 Príloha č.1

Objekt:   Bytový dom súpisné číslo 6329, byt číslo 20

Objednávateľ:   STEFE Trnava, s.r.o. Zhotoviteľ:

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

1 722221070.S

Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 

1/2   ks

2 551110007700.S Rohový ventil 1/2", niklovaná mosadz   ks

3 722221998.S Úprava-oprava kanalizačného potrubia v šachte rozvodov   súb.

4 722221999.S Úprava-oprava vodovodného potrubia v šachte rozvodov   súb.

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   

5 725110814.S

Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -

0,03420t   súb.

6 725119307.S

Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným 

odpadom   ks

7 642340001100

Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 

mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné 

napúštanie, JIKA   ks

8 725210821.S

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t   súb.

9 725219401.S

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry   ks

10 642110000100 Umývadlo keramické biele, JIKA   ks

11 725220832.S Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do sute,  -0.08510t   súb.

12 725229113.S Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry   ks

13 554210000600 Vaňa akrylátová 700x1600 mm, biela, JIKA   ks

14 725310823.S

Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry 

vstavanej v kuchynskej zostave,  -0,00920t   súb.

15 725820810.S

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t   súb.

16 725829201.S

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním   ks

17 551450000600.S Batéria drezová stojanková páková   ks

18 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková   ks

19 725839215.S Montáž batérie vaňovej nástennej   ks

20 551450001200.S Batéria vaňová nástenná páková, chróm   ks

21 725860820.S

Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t   ks

22 725869301.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlovej do D 40 mm   ks

23 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40   ks

24 725869310.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)   ks

25 551620006800.S Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40   ks

26 725869320.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

pračkovej do D 40 mm + montáž pračky   ks

27 551620011700.S

Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok 

a umývačiek riadu, biela, plast   ks

28 725869330.S

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

vaňovej do D 50 mm   ks

29 551620001900.S Vaňová odtoková a prepadová súprava   ks

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá   

Rozpis prác opravy
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30 735154142.S

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 800-1200 mm vrátane úpravy potrubia 

a pripojenia   ks

31 484530015967

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové vxlxhĺ 

600x800 s bočným pripojením, vrátane armatúr   ks

32 484530015975

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové vxlxhĺ 

600x1200, s bočným pripojením, vrátane armatúr   ks

766 Konštrukcie stolárske   

33 766000000.S Montáž kuchynskej linky drevenej komplet   ks

34 615620000100.S

Kuchynská linka vrátane drezu + vstavaná elektrická varná 

doska   ks

35 766621081.S

Montáž okna plastového na PUR penu vrátane vyspravenia 

ostenia   ks

36 611410008200.S

Plastové okno dvojkrídlové OS, vxš 1500x1850 mm + sieťka 

+ žalúzia   ks

37 766661422.S Montáž dverí  vchodových vrátane zárubne   ks

38 611720000200.S Dvere do bytu vstupné plné, šírka 600-900 mm   ks

39 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks

40 549150000600.S

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený   ks

41 611610000400.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

papierová voština, povrch fólia   ks

42 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové   ks

43 611810000700

Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, výška1970 

mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, 

pre jednokrídlové dvere, SAPELI   ks

771 Podlahy z dlaždíc   

44 771576119.S

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného 

mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 

mm   m2

45 597740001600.S Dlaždice keramické 300x300x8 mm, gress   m2

775 Podlahy vlysové a parketové   

46 775413130.S Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením   m

47 611990004200.S Lišta soklová   m

48 775413240.S Montáž prechodovej lišty samolepiacej   m

49 611990001400.S Lišta prechodová samolepiaca, šírka 40 mm   m

50 775550110.S

Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click 

spoj, položená voľne   m2

51 611980003005.S Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm   m2

52 775592141.S

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm 

pod plávajúce podlahy   m2

53 283230008600.S Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm   m2

781 Obklady   

54 781445267.S

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm   m2

55 597640000700.S Obkladačky keramické glazované  300x200   m2

784 Maľby   

56 784402801.S

Odstránenie malieb a omietok oškrabaním, výšky do 3,80 m, 

-0,0003 t (znečistené a mastné časti)   m2

57 784410100.S

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3,80 m   m2

58 784410500.S

Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 

3,80 m   m2

59 784452261

Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané 

viacnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 

m   m2

60 784482911.S Oprava stierky stien výšky do 3,80 m   m2

M Práce a dodávky M   
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21-M Elektromontáže   

61 210110602.S Tlačítko-vypínač č1 vrátane zapojenia   ks

62 345340007000.S Tlačidlo spínacie   ks

63 345350002200.S Rámik inštalačný   ks

64 210111004.S Zásuvka dvojitá 230 V vrátane zapojenia   ks

65 345540004300.S Zásuvka dvojitá vrátane rámiku 230V   ks

66 210201001.S

Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - 

nástenného interierového so žiarovkou   ks

67 348140000100.S Svietidlo interiérové žiarivkové stropné  IP20   ks

68 210201910.S Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg   ks

69 210201999.S Oprava a úprava elektroinštalácie - káblové vednie   súb.

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   

70 HZS000111.S

Búracie práce, odvoz a likvidácia demontovaných a 

vybúraných hmôt   súb.

Celkom   

Zhotoviteľ:

Dátum:
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