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Dodatok č.1 k zmluýe o dielo č. v-01/2018
na stavbu 

'Stavebné 
úpľavy objektu Hasĺčskej zbrojnice, mesta Turzovka" użatvorený

podl'a $536 obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.v zneníneskorších zmien a doplnkov

článok I. Zmluvné stranv.

1.1. objednávatel': Mesto Turzovka
Stľed č.178
023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, prĺmátor mestaZastűpený:

Zźstllpca k rokovaniam vo veciach
Technických:

Bankové spojenie :

Císlo účtu :
lČo :
DIČ :
Tel.:

e-mail

1.2. Zhotovitel'z

Zastupený:
Ztĺstupcak rokovaniam vo veciach

TechnickÝch:
Císlo účtu:
IČo:
DIČ:
lČ opH:
Tel.:
Číslo účtu:
e-mail:

Ing. Jan Červeník, vedúci výstavby arozvojamesta
Pľima banka Slovensko, a.s.
02046t6026/5000
003 1433 r
2020553315
0411420 9340
Ing. Jan Čeľveník, t.č.0905 575 253
j an. ceľvenik@turzovka. sk

B&B spol. s r.o.
Koľňa č. 889' Korňa 023 21
Rudolf Barčák, konateľ

Ing. Jozef Doľociak - stavbyvedúci zhotoviteľa
0310109140/0900
36377902
2020134523
sK2020134523
04U43s2 196
03r0109140/0900
bab@bab.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIII bod l3.2 súhlasia s týmto
dodatkom:

článok III. Predmet plńenia.

Bod,,3.1. Predmet plneniď' zmluvné strany aopĺĺajĺ nasledovne:

3. 1.2. Rekapitulácia finančných nákladov

Odpočet nerealĺzovanÝch stavebnÝch pľác

So 01 Technicko_hospodárska časť budovy

So 01.1 Zdravotechnĺka, ľozvody pitnej vody
- Montáž batérií um;ivadlových stoj ankových pákovych alebo klasických.. ..........1 ks



So 0 1.3 Zabezpeč,ovacie zariadenia
Skrinka veľká s trafom 80VA (33x40x1l cm).......
Akumulátor I2Yl174łh
Zámokpre skrinky.....
PGM4 (výstupný modul,4 výstupy PGM)
LCD klávesnica.
Paradox (kvadrattúmy' zbeľnicový detektoľ, vysoká odolnosť voči falošným
poplachom)
Paľadox (antimasking) zbernicový detektoľ, vysoká odolnosť voči falošným
poplachom.....................

so 01.4 Rozvody vykurovanĺa
Elektľoteľmická hlavic a 24Y ku radiátorom...............

..7 ks

So 01.5 Stavebné úpľavy
DemontiĺŽ obloženia podhl'adov z paluboviek................
Demontáž podkladových roštov pre obloŽenie podhľadov......

Montiĺž prahov dvier 1-kľídl. š. nad 1Ocm.

Pľah duboqý dlžka 62 šírka 15cm..............

MontźĚtepelnej izolácie stien, pľipevnenie drôtom...... ..0196 m2
Minerálna vlna obj.hmotnosti 40ký m3 hľ. 75mm........ 0196 m2
Priečky sadrokaľtónové Wl722xl2,5 mm GKB 125mm...... ...........0196 m2
Dvere vnútoľné plné 65x 1 97cm dyhované......... ..............1 ks
Dvere vnútorné plné 90x205cm dyhované................ lks

..........5 ks

4ks

.101,10 m2

..3 ks

......5 ks

......1 ks

...........15 m

.............5 m

...1 ks

...2 ks
Podružné meľania elektľoinštalácie, kúrenia a sanity, montiíŽ*dodávka.......'....0'33 kpl

So 02 Garáňe

Prah dubový dlžka 82 šírka 15cm.
Prah dubový dlžka92šírka 15cm.

so 02.1 Rozvody Vykuľovanĺa
Elektľoteľmická hlavic a 24Y ku radiatoľom..
Teleso vykurovacie - Koľad 33K900l2200...

Navĺac práce vzniknuté prĺ ľealĺzácĺi stavebnÝch pľác

So 01 Technĺcko - hospodárska čast'budovy

So 01.1 Zđravotechnĺka, rozvody pitnej vody
Potrubie z viacvľstvovych rur PE DN20.
Potrubie z viacvľstvoqfch rur PE DN20...............

so 01.2 Rozvody elektľĺckej energie
Kábel medený uloŽený pod omietkou v stľope CYKY 750V 4 x 10..............'.........35 m
Kábel/vodič pľe pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10.......... ..........35 m
Kábel medený uloŽený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x2,5......................20 m
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5....... ........20 m
Trubka dvojplášťová KoPoFLEx.......... ...........20 m
Trubka dvojpl. KOPOFLEX KF 09040........ ......20 m
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Vysekanie ľýh v akomkoľvek muľive tehlovom na akúkol'vek maltrr do hĺbky 30 mm a
........50 m
....25 hod

Drobný stavebný materiál........... .................1 kpt
.................17 ksRám pre svietidlá 600x600 mm' typ Beghelli.........

Konštrukcie a pľáce PSv, HZS T5.............

So 01.3 Zabezpeč,ovacie zariadenĺe
D+M opticko - teplotné dymové čidlo, Exodus 4CHOH

SO 02.1 Rozvody vykurovania
Teleso vykurovacie - Korad 33K 900 12000...................

D+M Vnútoľná siréna, ochĺanný kontakt SP4001.....
D+M Vonkajšia síľena s blikačom, ochľanný kontakt SP4004

Nátery kov.doplnk.konštr. syntet.dvoj nás. + l x email s tmel.......

Nátery kov.doplnk.konštľ.syntet.základné...

D+M Drevené kuchynské vysúvacie okno výšky 800 mm, šírky 1200 film........

odstránenie starých náterov z omietok oškĺabaním s obrusením stien................

so 01.5 Stavebné úpľavy
Zamurovanie otvoru đo 4m2 v priečkach hĺ.l50mm... 12148 m2

Samonivelačná stierka podlahová hnibky 3mm s vyspravením.................... .....350 m2

..43,93 m2Vývoľenie adhezného mostíka modifi kovanou maltou..
obklad stien sadľokaľtónom hľ. 1 2,5mm 1 xopláštená GKB......... ......9135 m2

Podhľad sadrokaľtonový zaves.profil UD a CD dosky RB hr.l5mm. .................3,93 m2

odstľánenie náterov z kov. stav.konštr. opálením.. ,........8 m2
......:..8 m2
.........8 m2

odmastenie chemickými rozpúšťadlami....... ,...8 m2
..50 m2
......1 ks
198 m2

Maľba zo zmesitekut.far.dvojnás.v miestnosti vyšky do 3,8m.......

So 02 Garáže

....7 ks
.............1 ks
..............1 ks

D+M Termostatická hlavica HR 90 - programovateľňá' Honeywell biela................5 ks

čhnok V. Cena diela.

Bod ,,5.2 Cenu dielď', zmluvné stľany dopíĺajĺ v náviĺznosti na zmenu predmetu plnenia
podľa bodu 3.1. nasledovne:

Stavebné úpľavy objektu Hasičskej zbrojnice mesta Turzovka

o dpočet nerealízovaných stavebných prdc
Naviac prdce vzniknuté pri realizlÍcii

Cena celkom spolu
Cenabez DPH......... ...............3. 559,59 €

DPH20%.. 7lI,92€
Cena s DPH....... .4.27l,5lę'

J

Slovom: Štyritisícdvestosedemdesiatjeden eur a päťdesiatjeden centov s DPH



Doplňa sa článok

čHnok XIV.

14.1. ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. V-0l/2018, neupravené dodatkom č.1. ostávajú
v platnosti.
14.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre objednávatel'a po dva
ľovnopisy a pľe zhotoviteľa po jednom rovnopise.
14.3. Účastníci dodatok č. 1 kzmluve odielo č,. v-0Il2018 prečítali, porozumeli jeho
obsahu anaznak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Turzovke , dňa 07.03.2018 V Komi dňa 07.03.2018

t-
bU -ą, b

JT
Pri

Prílohy:

Pľíloha č.1 Rekapifulácia odpočtov a naviac prác, finančné vyčíslenie
Príloha č.2 Rekapitulácia odpoětov a prípočtov - popis
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/^\
MESTO TURZOVKA ROKOV

MESTA
l 9ó8-20l 8

NÁzov STAVBY:

OBJEDNAVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

Stavebné úpľavy objektu Hasĺčskej zbrojnice, mesta Tunovka

Mesto Turzovka, Stred č.178' Tuľzovka 023 54

B&B spol. s r.o., Koľňa č.889' Korňa 023 21

REKAPITULÁCIA oDPočTov A ľnÍpočľov _ PoPIs

So 01 Technicko _ hospodárska čast'budow

so 01.1 Zdravotechnĺka, rozvody pĺtnej vody

Mo1taŽ batérií umývadlových stojankových pfüoqých alebo klasických.................1 ks
Nerealizovalo sa z dôvodu, batérią sa bude montovať pri dodaní novovybudovanej
kuchy.nskej linlqt

so 01.3 Zabezpećovacie zariadenia

Zámokpre skľinky ............1ks
PGM4 (výstupný modul,4 vystupy PGM) ........ lks
LCD klávesnica......... .......1 ks
Paradox (kvadrattúľny, zbeľnicový detektoľ, vysoká odolnosť voči falošným
poplachom) 7ks
Paradox (antimasking) zbemicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným
poplachom ......5 ks
Vyššie uvedené prvlql sa nezabudovávąli.

SO 01.4 Rozvody vykurovania

Elektľotermická hlavica}4Y ku ľadiátorom.............. .............4 ks
Z dôvodu konfigurácie existujúceho merania a regulácie elehrotermichć hlavice
dodávalo mesto Turzovka



,^\
MESTO TURZOVKA ROKOV

M ESTA
l9óB_20l8

so 01.5 Stavebné rĺpľavy

DemontáŽ obloŽenia podhľadov z pa1uboviek................ ...............101'I'0 m2
Demontáž podkladoqých ľoštov pre obloženie podhľadov.............................101'10 m2
Zab e zpe č ov al D HZ Tur zovkg svoj pomo c ne

MontiíŽ tepelnej izolácię stien, pľipevnenie drôtom ..0,96 m2
..0,96 m2Minerálna vlna obj .hmotnosti 40kg/m3 hľ.zsmm.

PľiečkysadrokaľtónovéW1122x|2,5mm GKB 125mm...... ...........0,96m2
Vynechaný otvor v SDK priečke, pre novovybudované kuchynské olłlo šírlcy 1200 mm,

výšlql800 mm

Dvere vnútoľné plné 65x197cm dyhované..... lks
Dvere vnútomé plné 90x205cm dyhované............ .................1 ks
Z dôvodu atypických rozmeróv výplní otvorov, dodacia doba by v tomto prípade
predstavovala cca 4 mesiace, ýplne otvorov sa obrúsili, ošetrili a namaľovali

Montĺĺž prahov dvier 1-kľídl. š. nad 10cm.........
Prah dubový dlžka 62 širka 1 5cm.........

Prah dubový dÍłka82 šírka l5cm.........
Prah dubový aÍzua92 šírka 15cm

óks
....3 lšs

Zdôvodu bezbáriérového prístupu
nezabudovóvali

medzi jednotlivých miestností sa prahy

PodruŽné merania elektroinštalácie, kúrenia a sanity, montáŽ*dodávka............0'33 kpl
N e z ab udov áv al o s a p o dr užné m e r ani e vy kur ov ani a

So 02 Garáže

so 02.1 Rozvody Vykuľovanĺa

Elektrotermická hlavica}4Y ku radiatorom............ ..............5 ks
Nakoľko projekt neriešil v sekcii garáže meľanie a reguĺóciu, eĺektrotermické hląvice
sa nezabudovávali, boli nahradené ručne ovlódanými termostaticbými hlavicami

Teleso vykurovacie - Korad 33K90012200.............. .............1 ks
V čase realizócie sa vyššie uvedené teleso v aĺzru 2200 mm už nevyrába boĺo
nahradené telesom Korad 33K 900/2000



n
MESTO TURZOVKA ROKOV

MESTA
l 9ó8-20l B

Naviac práce vzniknuté pri realizácii

So 01 Technĺcko - hospodáľska čast'budow

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

Potrubie z viacvrstvovych rur PE DN20........ .....15 m
Prepojenie existujúceho ľomodu pitnej vody hasičskej zbrojncie s novovybudovaným
pľipojovacím potrubím rozvodov vody umiestneného v suteréne existujúcej budovy
mestskéhp úradu Turzovka pod stropom

Potrubie z viacvrstvoqich ruľ PE DN20........ .......5 m
Pľepojenie a predĺženie novovytvoreného prívodu pitnej vody, zaslepenie existujúceho
prívodu vody v miestnosti č.7 Miestnosť pre hadice

SO 01.2 Rozvody elektrickej energie

Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750v 4 x 10........................35 m
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4xl0.......... ..........35 m
Prepojenie prívodu elektrickej energie z existujúceho ľozvódzača v budove mestského

úľadu nachádzajúceho sa na medzipodeste schodišťą do novovytvoreného rozvódzača
v budove hasičslrej zbrojnice.

Kábel medený uloŽený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x2,5......................20 m
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x Ż,5....... ........20 m
Trubka dvojplášťová KOPoFLEX.......
Trubka dvojpl. KOPOFLEX KF 09040

.20 m
.20 m

Navýšenie elehroinštalóčného materiólu pri realizácii.

Vysekanie ľýh v akomkoľvek muľive tehlovom na aklikol'vek maltu do hĺbky 30 mm a

Nakoľko existujúce knblové vedenie meranie a regulácie biolo vedené v lištách po
povrchu interiérových stien' pri realizácii nových omietok sa vytvorili drážlql pre
uloženie vedenia merania a regulócie z Iíšt už pod omietku. Projeh neľiešil meranie
a reguláciu.

Konštrukcie a práce PSv' HZS T5.................... ..25 hod
Sekąnie a osadenie 'lcrabičiek ovládaniu vykurovacích telies a teplotným čidldm,
cínovanie a spájanie kóblov ovládania kúrenia, odpojenie a znovu pripojenie
servoventilu, vytýorenie dvoch prierezov a konenia prívodného ląźblu do budovy,

ukotv enie prívodného kabla na fas ádu, zas ekanie, us adenie a vydrót ov anie rozvádzača
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Dodávkn plastového romádzač RMI podomietkový l l<s, lłyty čidiel meranie a
ľegulácie 4 ks, lišta 40x40 mm ]8 bm, naikacie hmoždiny 8x60 mm ]2 ks,
zaslepovacie lcrabice k ovládaniu radiátorov a teplotných čidiel 10 lrs

MESTO TURZOVKA

Drobný stavebný mateľiál....

Nátery kov. doplnk. konštľ. synt et.zák|adné
odmastenie chemickými rozpúšťadlami.......

ROKOV
MESTA

l 9óB_201 8

.................8 m2
........8 m2

Riím pre svietidlá 600x600 mm, typ Beghelli.... 17 ks
Vprojehe boli navľhnuté svietidló pre kazetoý sdk podhľad, nakoľka je navrhnuý
hladlE sdkpodhľad, bolo nutné doplnit'navrhnuté svietidlá o ohraničujúce rá.milql

so 01.3 Zabezpečovacĺe zaľiadenie

D+M opticko - teplotné đymové čidlo,'Exodus 4CHOH ......7 ks
D+M Vnútorná siréna, ochľanný kontakt SP4001....... lks
D+M Vonkajšia sírena s blikačom, ochranný kontakt SP4004........ ...1 ks
Chýbajúce položlE v projehe zebezpečovacie zariadenie, nutné pre spróvny chod
zab e zpe č ov ac ie ho zar iadenia

so 01.5 Stavebné úpravy

Zamurovanie otvoru do 4m2 v priečkach hr.150mm. ....12,48 m2
Domurovanie existujúcich otvoľov, ktoré vznikli pri vyprataní vnútorných pľiestorov,a
boli umiestnenĺ! za existujúcim nábytkom, a v čase realizácie projedu neboli viditelhé

Samonivelačná stierka podlahová hrubky 3mm s vyspľavením.......'...................350 m2
Vytvorenie adhezného mostíka modiťrkovanou maltou.....j.............. ................43193 m2
Z dôvodu kvalitného prevedenia nášlapnej vrstvy v podobe pokládtcy keramickej
dlažby, a značnej nerovnosti pôvodného podkladu pod navrhovanú nášlapnú vrstvu sa
podklad pod keramickú dlažbu vyrovnával naýšením projehovaného množstva
samonivelačnou hmotou s adhéznym mostíkom

obklad. stien sadřokaľtónom hĺ. l 2, 5mm l xopláštená GKB............
obloženie stropného nosníka v miestnosti č.5 školiącą miestnosť

9,35 m2

Podhľad sadrokartonový zaves.pľofil UD a CD dosky RB hr.l5Ílm..................3,93 m2
Vytvorenie sdk podhľadu v miestnosti č.] chodba

odstľánenie náteľov z kov. stav.konštr.opálením.............. 8m2
Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmel........ ............8 m2

Z dôvodu aýpickych rozmerov výplní otyorov, dodacia doba by v tomto prípade
predstavovala ccą 4 mesiące, vý,plne otvorov sa obrúsili, ošetrili a namaľovali



r\MESTO TURZOVKA ROKOV
M ESTA

1 9ó8 _2018

Mal'ba zo zmesitekut.far.dvojnás.v miestnosti vyšky do 3,8m..... .......50 m2
Vymaľovanie interiéľových stien v miestnosti č.7 miestnost' pľe hadice, miestnost'
vstupný bočný vestibul medzi hasičskou zbrojnicou a mestslým úradom

D+M Drevené kuchynské vysúvacie okno výšky 800 mm, šíľky 1200 mm..............1 ks
Kuchynské drevené vysúvacie olłlo umiestnené v SDK priečke, rozmeľy olłla výškn
800mm, šírka ]200 mm

odstľánenie starých náterov z omietok oškľabaním s obrusením stien................198 m2
Z dôvodu kvalitného prevedenia realizácie vnútoľných omietok stien sa z vnútorných
stien odstraňovali staré interiérové nátery na stenách

So 02 Garńźe

SO 02.1 Rozvody vykurovania

Teleso vykurovacie - Korad 33K 900 12000................ ...1 ks
Včase realizácie sa vykurovacie teleso Korad 33K 900/2200 mm už nevyrába bolo
nahradené telesom Koľad 33K 900/2000

D+M Termostatická hlavica HR 90 - programovateľňá, Honeywell biela................5 ks
Nakoľko projekt neriešil v sekcii garáže meranie a reguláciu, elehrotermické hlavice
sa nezabudovávali, boli nahradené ručne ovládanými hlavicami

\rn

stovbyvedúci

*
llFtll
||'|í łl llv

ô
e.
kannri

V Turzovke dňa 06.03.2018 vypracoval
MI,ST(

(

Ing. Ján
Vedúci výstavby a rozvojamesta Turzovky

lČo: oo3 l ą :l t
DtČi202 055 33 l5
e- mail: ian.cervenik@turzovka.sk

Adresa: Mestský úrad Turzovka, Stred l78,023 54 Turzovka" 
Číslo účtu: 0204óI7002/5ó00
PRIMA BANKA sLovENsKo a. s. Čadca
hĘ: wwrł'.Íurzovka.sk

Tel.:04llĘ093 40
Fax:041/ 420 93 16
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KRYGí LlsT RozPocTU

úpravy Hasičskel zbrojnice

Turzovka

slę'o2o'l34523

7.3.2018

36377902

II

I

IT DPH

Rozpočet číslo

NázoV stavby

PolożiekDňa

Tutzovka

Róbert zlatoš

& B, spol.s r.o.,

Ján Červenĺk

JKSO

EČo

Miesto

lČo

objednávateľ

POektant

zhotoviteľ

Spracoval
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Rekapitu !ácia objektov stavby
Stavba: Stavebné pravy Hasiěskej zbrojnice
objednávateľ Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B & B' spol.s r.o., Koriia č. 889

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

7.3.2018

lng. R bert Zlatoš

lng. Ján Červeník

.'\

Cena s DPHDPHCena bez DPHákazkaKd
;".#łí
ď<
i lng. Jl
': o oce ová

'.Pą ev.č

"&" A
"?:,

6 986,87'l'164,485822,39so 02 Navĺac práce \rzniknuté pri realizácai2

-2715,36452,56-2262,80So 0í odpočet nerealizovan ch stavebn ch prác1

4 271,51711,923 559,59Stavebné pravy Hasičskej zbrojnice17-35-14

Celkom 3 559.59 711.92 4 271.5'.1
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ROZPOCET
Stavba: Stavebné rÍpravy Hasičskej zbĘnice
objekt: So 01 odpočet nerealizovan ch stavebn ch prác

JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r.o., Kor a č . 889
Dátum: 7. 3.2o'l8

HSV

1

So 0í Technicko - hospodárska časť budovy

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

-1767,00

-6,41

107b54321

Cena celkom
Cena

jednotkoVá
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č'

-6,4',1-1,oool 6/íKS
r25 29('ĺJ1ľ(2

3 so 0í'3 Zabezpečovacie zariadenia

so 0í.4 Rozvody vykurovania4
-300,0060:00-5,000ks

.27 lošn m poplachomR28

-210,0030,00-7,000ks
cP.26

Paradox (kvadľattrirny, zbernicou. detektor, vysoká odolnosť voči
poplachom)R27

48,0048,00-1,000ks
.23 PGM4 (v stupn modul, 4 rn stupy PGM)

cP.24 klávesnicaR24

R23

-1

-3,10

15,00

3,10

-1

-1,000

kus

ks
cP.22 mok pre skrinkyR22

-30,0030,00-1,000
cP.25 veľká s trafom SOVA (33x40x1 ,| cm)
1 látor 12Vl17Ah73'l2'l

R26 -704,10

-86,2421,564,000Kus
'lĺ313

so 0í'5 Stavebné pravy

-86,24

-970,25

ľl

5

-6,362,'t2-3,000

prahov dvier 1-krídl. š. nad .ĺOcm

kus
Prah dubov 62 šírka 15cm611 871210 -20,763,46-6,000

Rí0
-90,0076669-521 3RI 90,00-'ĺ '000

Dvere vn torné plné 90x205cm dyhované kus
611 6172PCRI -67,5067,50-'t,000

Dvere vnÚtorné plné 65x1 97cm dyhované kus
6116',t7170R7

-3,97

-29 1830,40-0,960
sadPriečky rokartlnové wl 12 2x12,5 mm GKB 'l25mm m2

76311-2113R6

-'t,56

4,14-0,960
vlna obj.hmotnosti 40kg/m3 hr.7Smm63't 4't 1730R19

-67,74

1,63

-101''ĺ

-0,960

m2
tepelnej izolácie stien' pripevnenie dr tom m2

71313-1121Rí8

-450,914,46-101,1
DemontáŽ obloŽenia podh ľadov z paluboviek m2
Demontáż podkladov ch roštov pre obloŽenie podh ľadov

76642-1822R5

76642-1821R4
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í07b54321

Cena celkom
Cena

jednotková
MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP'Č

-222,75675,00-0,330l(pl
PooruŽné merania elektroinštalácPM't3 -6,703,35-2,000kus

Prah duborĺ 82 šÍrka 1Scm

Prah dubov 92 šírka 15cm611 87',181R12
2 82-1kus

61í 87í6í0R11

PSV

7'.l1

So 02 Garáže

so 02.í Rozvody vykurovania

.495,80

.ł95'80

-388,00388,00-1,000kus
R20 -10721,56-5,000kus

1 Elektrotermĺcká hlavica 24V ku radiatorom73114

Gelkom
-2 262:80

twlo
\_g
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ROZPOCET
Stavba: Stavebné pravy Hasičskej zbrojnice

objekt: So 02 Naviac práce vzniknuté pri realizácii

Obdobie
JKSO:

objednávateľ: Mesto Tuzovka
Zhotoviteľ: B&B' spol.s r.o., Kor ač.889
Dátum: 7.3.2018

So 0í Technicko-hospodárska ěast' budovy

SO 01. Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

5 236'í6

46'.t,20

107654321

Cena celkomCena
jednotková

MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č.

HSV

I 't5,305,OOO| 23,06mPo-rubie z viacvrstvov ch nlr PE DN201221t1315R83

345,9015,OOO| 23,06mPotrubie z viacvrstvou. ch rÚr PE DN2072217',!315R27

2 so 0í.2 Rozvody elektrickej energie

so 0í.3 Zabezpećovacie zariadenie

so 01.5 Stavebné tipravy

3

5

340,0020,00'17,000ksDTMĘám p-re-svietidlá 6o0x600 mm, typ BeghelliCP.4R46

80,0080,001,000kpl

Drobn stavebn materiál ( Plastov rozvádzać RM'l podomietkotĺ' 'ĺ ks'
kryty čidiel meranie a regulácie 4 ks, lišta 40x40 mm 'l8 bm, natÍkacie

hmoŽdiny 8x60 mm 12 ks, zaslepovacie krabice k ovládaniu radiátorov a

teplotn ch ěidiel 10 ks)cP.12R82

209,258,3725,000hodKonštrukcie a práce PsV' Hzs T599999-7005R8'l

62,001,2450,000m
Vysekanie n h v akomkofuek murive tehlovom na ak koľvek maltu do

hÍbky 30 mm a š. do 70 mm97403112201372

12,400,6220,000mTrubka dvojpl. KOPOFLEX KF o9o4o345131604134Đ80

19,400,9720,000mTrubka cfvcĺplášťová KoPoF LEXz'lu'tu143z92'l79

17.000,8520,000mKábel/vodič pre pevné ulożenie - meden CYKY'O 3x 2,5347U'IU41UU34769

13,400,6720,000mKábel meden uloŽen pod omietkou v strope UYKY /í9UV 3 x2,521 06001 2692170

159,954,5735,000mKáEllvodiě pre pevné uloženie - meden CYKY-J 4x1O341U1UěUUU34776

28,350,8135,000mffi omietkouv strope CYKY 75oV 4 x'lo21 UÜoU1 3392175

94'.1,75

454,00

3 379,21

58,0058,001,000ksDTMTonkđšiáaíiéna s blikaěom, ochrann kontakt sP4004CP,7R60

18,0018,001,000ksD+M Vn torná siréna, ochrann kontakt sP400'|cP.3R59

378,0054,007,000ksD+M opticko - teplotné dymové čidlo, Exodus 4cHoHCP.2R44

2 411,503so,oool 6,8em2R 7-7005 stierka podlahová hrribky 3mm s vyspravením48

219,9012,4801 17,62m2n [słozs-szss |zamurovanie otvoru do 4m2 v priečkach hr.150mm47
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107654
32

,| Cena celkom
. Cena
jednotková

MnoŽsfuo
celkom

MJPopis
K d poloŽkyKCNP.Č.

2315,000
354,38354,3863 1kus33K 900/2000KoradvykurovacieTeleso4R62

10,791 98,
sz 200,000065 í '000

kuchynské
mmmm 1200šírky800Wškyoknovys vacieDrevené1 1R57 50,000m23 8mdov škymiestnosti'dvojnás.tekut.faľzo zmesíMaľba 12,5678445-2571 1,57R56 8m2

rozptišťadlamĺick michemOdmastenie 1178390-381 I 1R55
Nátery né.syntet.základkonštrdoplnk.kov 3200R54 m2s tmelx email+'lsyntet.dvojnás.'doplnk.konŠtrkovNátery 36,178322-5400 4,52R53 8,000

opálením.konštrz kov.stavnáteroVnenie 60,801821 15,47R52 3,930m21 5mmhra RBdoskyCDUDzaves.profilPodhľad 77'14276313-3012 27'15R51 9m2GKBxopláštená2,5mmhrsádrokart nomstienObklad76312-3111R50 43,930
ma Itouĺfikovanoumostíka modre adhezného11714111R49

586,23

Celkom

F5 822.39
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