
OBEC MOSTOVÁ 
925 07  Mostová  č. 120 

e-mail: mostova@mostova-kurt.sk 
_________________________________________________ 

 

 
    

 
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:   Obec Mostová     
Sídlo:   Obecný úrad, Mostová č. 120      
IČO:   00306096 
DIČ:   2021197244   
Štatutárny zástupca:  JUDr. Tibor Rózsár – starosta obce    
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Rózsár  
Telefón:  0908 971 002 
e-mail:   mostova@mostova-kurt.sk   
Web:    www.mostova-kurt.sk   
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  

Obnova chodníka 

4. Opis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je obnova chodníka pre peších pri hlavnej ceste v obci Mostová. Uvažuje sa s 
odstránením a vybúraním existujúcich podkladov a krytov, osadením chodníkových obrubníkov a 
vybudovaním nového chodníka z betónu cestného. 
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.  
 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45233161-5 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 25 416,69 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Mostová 
 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
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8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Do 2 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020. Názov podopatrenia PRV: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie  a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu finančných možností verejného 
obstarávateľa určených na predmet zákazky. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 60 
kalendárnych dní od prijatia faktúr. 
Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku. 
 

13. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

 

14. Ponuková cena  

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
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Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác 
do cenovej ponuky. 
 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Opis zákazky. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy. Cenu zákazky 

požadujeme vypracovať len podľa prílohy (Výkaz výmer) a presne v takom zložení. 
• dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu:  
Cenová ponuka – „Obnova chodníka“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, 925 07 Mostová 120. 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 16.12.2019 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Otváranie a hodnotenie ponúk: 16.12.2019, 10:30 hod na Obecnom úrade Mostová. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

20. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného 
zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá 
bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. 
Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.07.2020  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného 
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príspevku poskytnutého z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Uzavretie 
zmluvy a plnenie zákazky je podmienené získaním nenávratného finančného príspevku. 

• Úspešný uchádzač vypracuje samostatný rozpočet z úspešnej ponuky podľa pokynov verejného 
obstarávateľa pre účely vyúčtovania finančného príspevku poskytnutého z Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť 
svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, 
okres, VÚC). 

• V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa 
Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných 
rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych 
komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.  Atlas rómskych komunít 
2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). 

• Forma zamestnania týchto osôb  nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu  o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru atď. 
 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ.  
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
V Mostovej, 06.12.2019 

  
 
 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         JUDr. Tibor Rózsár 
         starosta obce 
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Projektová dokumentácia a výkaz – výmer sú v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
 

 
 
 

 
 

Prílohy 



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Obnova chodníka



[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 06.12.2019,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu






OBNOVA CHODNÍKA 


OHLÁSNIE DROBNEJ STAVBY


Schválené 22 podmienok uvedených 


v oznámení o ohlá::ianľdrobnej stavby, 


•stavených úpr@v.*udrtiavacfch prác
čf!.l!!??!t.C!!1..1201l.z.o d�1t J(.�ľ?.t&ľ.ť.'.


�/ 


TECHNICKÁ SPRÁVA 


NÁZOV STAVBY: 
INVESTOR: 
MIESTO STAVBY: 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
STAVEBNÚ ČASŤ VYPRACOVAL: 
VYPRACOVAL: 
DÁTUM: 


OBNOVA CHODNÍKA 
obec Mostová 
č.p. 531/1; kat.úz.:Mostová 
Ing. Kristián Farkas 
Ing. Kristián Farkas 
Ing. Kristián Farkas 
10/2019 







1. Sprievodná správa


1.1 Identifikačné údaje stavby: 


NÁZOV STAVBY: 
INVESTOR: 
MIESTO STAVBY: 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
STAVEBNÚ ČASŤ VYPRACOVAL: 
VYPRACOVAL: 
DÁTUM: 


1.2 Základné údaje o chodníku: . 


Chodník: 
DÍžka: 
Šírka: 
Objem betónu: 


276,4m 
1,1 m 
45,6 m3


1.3 Východiskové podklady: 


OBNOVA CHODNÍKA 


obec Mostová 
č.p. 531/1; kat.úz.:Mostová 
Ing. Kristián Farkas 
Ing. Kristián Farkas 
Ing. Kristián Farkas 
10/2019 


Projekt bol vypracovaný na základe zadania - konzultácia s investorom. 


1.4 Termíny začatia a dokončenia stavby: 


Predpokladaný termín začatia stavby: 06.2020 
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 08.2020 


2. Súhrnná technická správa


2.1 Charakteristika územia stavby


2.1.1 Údaje o existujúcich objektoch, rozvodoch 


Obnova chodníka sa nachádza v obci Mostová, kat.úz. Mostová, č.p.:531/1. Chodník sa 
nachádza pri hlavnej ceste. Zo strany pozemkom bude najprv makadam šírkou 0,3m. Potom ide 
parkový obrubník, betónový chodník, zase parkový obrubník a zostatok bude zelený pás až po 
cesty. 


2.1.2 Vykonané prieskumy 


Na pozemku nebolo treba vykonať inžiniersko-geologický prieskum: na pozemku sa 
nachádza súdržná pôda. Hladina podzemnej vody nedosahuje základovú škáru. 


2.1.3 Použité podklady - mapové a geodetické 


Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo použité kópia katastrálnej mapy danej 
lokality a polohopis - výškopis. 







2.1.4 Príprava pre výstavbu 


Výstavba nespôsobí žiadne významné obmedzenia v blízkom okolí. 


2.2 Urbanistické a architektonické riešenie 


2.2.1 Základné údaje o umiestnení stavby, urbanistické a architektonické riešenie 


Architektonické stvárnenie je prispôsobené funkčnému využitiu danému prostrediu. 
Vrstvy chodoíku sú nasledovné: betónový chodník hrúbky 150mm a štrkové lôžko 100 mm 
zhutnený. Z oboch strán chodníka bude parkový obrubník. 


2.2.2 Životné prostredie 


Obnovou chodníka nebude narušené životné prostredie lokality. Inžinierske siete budú 
položené s rešpektom ochranných pásiem. Komunálny odpad bude odkladaný do kuka nádob pri 
komunikácii, ktoré budú pravidelne vyvážané. 


Objekt je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutý na princípe maximálnej ochrany 
životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie 
v danom území. 
Očakávané čiastkové krátkodobé narušenia prostredia v súvislosti s realizáciou sa prejavia hlavne 


• vyšším hlukom (stavebným hlukom),
• čiastočným znečistením miestnych komunikácií a obmedzením dopravy v ich


polohách pri realizácii objektu.


V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy 
na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie 
komuníkácií a pod.). 


Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia vznikom stavebnej sute a ostatným 
stavebným odpadom. 


Stavebná suť a ostatný stavebný odpad sa bude ukladať do pristaveného kontajneru, 
ktorého odvoz stavebník zabezpečí na riadenú skládku odpadu v obci. 


Počas výstavby z hľadiska odpadového hospodárstva dodávateľ stavby alco pôvodca 
odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodoenie alebo využitie. Pri 
kolaudácii potvrdenia o prevzatí odpadov vzniknutými počas výstavby na stavenisku budú 
predložené stavebnému úradu. 


Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. 


Číslo skupiny, Názov skupiny, podskupiny, druhu odp. 
podskupiny. 
druhu odp. 


Kategória 
odpadu 


08 02 02 Vodné kaly obsahujúce keramické látky O 
15 01 01 Odpady z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov o 


15 01 04 Obaly z kovu O 
15 01 06 Zmiešané obaly O 
17 01 01 - 17 01 07 bez 17 01 06 Betón, tehly, dlaždice, keramika O 


množstvo 
odpadu 







17 02 O 1 - 17 02 03 - Drevo, sklo, plasty 
17 04 05 Železo a oceľ 
17 05 04 
17 05 06 
17 09 04 


Zemina a kamenivo 
Výkopová zemina 
Zmiešané odpady nekontaminované 


Nakladanie s odpadmi 


o 


o 


o 


o 


o 


Odpady budú zbierané v mieste vzniku a triedené. Investor uzatvorí zmluvy 
s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať 
zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu. 


Odpady budú prepravované po cestných komunikáciách iba v uzavretých kontajneroch 
alebo nakladacích priestoroch nákladných vozidiel tak, aby sa zabránilo úniku odpadov počas 
prepravy do životného prostredia. 


Bežný komunálny odpad z prevádzky sa bude sústreďovať v nádobách na odpad, ktoré 
budú umiestnené na vyhradenom mieste s týždenným vyprázdňovaním. 


V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky 
a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky 
minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie. 


2.2.3 Bezpečnosť prevádzky 


Bezpečnosť užívateľov budovy bude zabezpečená rešpektovanim noriem pri projektovaní 
výstavby a počas užívania. 


2.2.4 Stanovenie ochranných pásiem 


Územie stavby sa nenachádza v ochrannom pásme charakteru ochrany prírody, ochrany 
kultúrnych pamiatok a kutúrne cenných lokalít. Obnova je navrhnutá tal<, že rešpektuje všetky 
predpisy a vyhlášky. Pri výstavbe sa nezasahuje do chránených objektov. 












 






Obnova chodníka

								Hárok obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulácia rozpočtu								3) Rozpočet

						optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku																																																																																						{57de1149-f497-4d9f-a615-840160ff268b}

																																																																																												0

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																				False



								Stavba:				Obnova chodníka

								JKSO:																		KS:				

								Miesto:				Mostová														Dátum:



								Objednávateľ:																		IČO:				00306096

										Obec Mostová																DIČ:				2021197244



								Zhotoviteľ:																		IČO:

																										IČO DPH:



								Projektant:																		IČO:				

										f-project, Ing. Farkas Krisztián																IČO DPH:				



								Spracovateľ:																		IČO:

																										IČO DPH:



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základná		20.00%		z		0.00										0.00

										znížená		20.00%		z		0.00										0.00

										zákl. prenesená		20.00%		z		ERROR:#REF!										0.00

										zníž. prenesená		20.00%		z		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		z		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		EUR								0.00







								Projektant												Spracovateľ

















								Dátum a podpis:						Pečiatka						Dátum a podpis:								Pečiatka



								Objednávateľ												Zhotoviteľ

















								Dátum a podpis:						Pečiatka						Dátum a podpis:								Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:						Obnova chodníka



						Miesto:						Mostová										Dátum:				



						Objednávateľ:						Obec Mostová										Projektant:				f-project, Ing. Farkas Krisztián

						Zhotoviteľ:																Spracovateľ:				0



						Kód - Popis																						Cena celkom [EUR]



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00																																																																		-1

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00

								    1 - Zemné práce																				0.00

								    4 - Vodorovné konštrukcie																				0.00

								    5 - Komunikácie																				0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				0.00

								    99 - Presun hmôt HSV																				0.00







						ROZPOČET



						Stavba:						Obnova chodníka



						Miesto:						Mostová										Dátum:				



						Objednávateľ:						Obec Mostová										Projektant:				f-project, Ing. Farkas Krisztián

						Zhotoviteľ:																Spracovateľ:				0



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množstvo		J.cena [EUR]				Cena celkom [EUR]												Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť
[t]		Hmotnosť
celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu																						0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																						D		-1																																0.000

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00																		0.00000				375.54485				68.04415																																		1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								    1 - Zemné práce																				0.00																		0.00000				0.00000				68.04415																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		1131061122		Vytýčenie stavby								ks		1.000						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1470588113

						2		K		113106121		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t-60% celej plochy								m2		182.424						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.13800		25.17451																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1502458437

						3		K		113107122		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t								m2		182.424						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.23500		42.86964																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-144676392

								    4 - Vodorovné konštrukcie																				0.00																		0.00000				0.41526				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET														0.00										0.000

						4		K		451971111		Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele								m2		165.840						0.00														znížená				0.00000		0.00230		0.38143		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-698166649

						5		M		693110001100		Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, 								m2		169.157						0.00														znížená				0.00000		0.00020		0.03383		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1923418611

								    5 - Komunikácie																				0.00																		0.00000				198.64370				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET														0.00										0.000

						6		K		564231111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm								m2		304.040						0.00														znížená				0.00000		0.20240		61.53770		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1978651630

						7		K		564851111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm								m2		82.920						0.00														znížená				0.00000		0.27994		23.21262		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1710187703

						8		K		581120115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm								m2		304.040						0.00														znížená				0.00000		0.37460		113.89338		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-802409124

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																				0.00																		0.00000				176.48588				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET														0.00										0.000

						9		K		916561111		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou								m		552.800						0.00														znížená				0.00000		0.09793		54.13570		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-923504378

						10		M		592170001800		Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm								ks		558.328						0.00														znížená				0.00000		0.02300		12.84154		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1810067793

						11		K		918101111		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15								m3		49.752						0.00														znížená				0.00000		2.20109		109.50863		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		663424887

						12		K		979084213		Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km								t		68.044						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1131395574

						13		K		979087213		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt								t		68.044						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1491037510

						14		K		97908721333		Dočasné dopravné značenie								kus		1.000						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1651164687

								    99 - Presun hmôt HSV																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET														0.00										0.000

						15		K		998224111		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu								t		375.545						0.00														znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-39104284
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