ROZPOČET
Stavba:
Objekt:

Č.

Úprava spevnených plôch pre ZŠ Komenského ulica, Spišská Nová Ves

Kód položky

Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

MJ

Množstvo
celkom

1 113107132

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého,
hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t

m2

728,500

2 113107141

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm, -0,09800t

m2

728,500

3 180405111

Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch
výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5

m2

377,150

4 005720001500 Osivá tráv - výber trávových semien

kg

11,692

5 182001111

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

377,150

6 184802111

Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do
1:5 postrekom naširoko

m2

377,150

7 252310000100 Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín

2

l

0,151

8 271533001

Zakladanie
Násyp
pod základové konštrukcie so zhutnením z
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm, pod dlažbu
hr.200 mm

m3

26,218

9 271573001

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3

83,883

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku
10 327210160
s drôtokamenným lícom výšky 0,5 m
m3
Modulárny blok s gabion. lícom TERRAMESH SYSTEM,
v 0,5 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) +
11 313930001000 PVC, s výstuženým panelom dĺ. 3 m
m3

5

34,150

34,833

Komunikácie

12 596911112

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 m2

433,000

13 5922902410

zámková dlažba bez fázy 6 cm, sivá

m2

476,300

14 596911112.2

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2
so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2

147,830

Platňa betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer
15 592460022100 400x400x38 mm, svetlosivá
ks
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2,
16 596912213
plochy nad 100 do 300 m2
m2
Dlažba betónová SEMMELROCK zatrávňovacia, rozmer
17 592460020100 400x400x80 mm, sivá
m2

9

920,938

258,000
260,580

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 917762111

Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z
betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka

m

61,200

19 5921745400

Obrubník betónový 100/25/15

ks

67,320
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Č.

Kód položky

20 917762111.1

Popis

MJ

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou,
parkové obrubníky

Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200
21 592170002900 mm, sivá
Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez
zabetónovania nôh na pevný podklad
Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky
AVIELA LAV157b, oceľová konštrukcia, sedadlo a
23 553560001700 operadlo z dosiek z borovicového dreva, dĺžky 600 mm
22 936124122

Množstvo
celkom

m

194,000

ks

232,800

ks

7,000

ks

7,000

24 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

435,643

25 979081121

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

t

3 049,501

26 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné

t

435,643

27 979089211

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný
decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné, asfalt

t

72,850

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000
m vodorovne bez zvislého presunu
t

535,098

99
28 998231311

PSV
764
29 764434005

M
21-M
30 210901068

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie klampiarske
Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn
plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm
m

4,000

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Dodávka a montáž kábel hliníkový silový, uložený v trubke
AYKY 450/750 V 5x16, k čerpadlu AKU nádrže s
príslušenstvom
m

31 341110029000 Kábel hliníkový AYKY 5x16 mm2

m

Celkom
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30,000
30,000

