
OBEC DOLNÉ   SALIBY 

925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822; 

IČO: 00305910;  DIČ:2021153530 
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.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 Dolné Saliby 
Sídlo:   925 02 Dolné Saliby č.355 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľudovít Kovács 
IČO:   00305910 
DIČ:   2021153530 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács 
Telefón:   +421 908 320 426 
e-mail:   dolnesaliby@dolnesaliby.sk  
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu 
 

4. Opis zákazky:  
 

Zákazka rieši zokruhovanie vodovodu, predĺženie kanalizácie, plynovodu, vybudovanie vodovodných, 
kanalizačných a plynových prípojok v obci Dolné Saliby, stavebný obvod Pótlék II. Podrobný opis zákazky 
je v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie a vo výkaze – výmer , ktoré sú prílohami tejto 
výzvy. 

 

Výkonnostné, funkčné požiadavky a technické špecifikácie sú uvedené v prílohách 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: 45231223-4; 45232100-3; 45232400-6 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 34 726,64  € bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Dolné Saliby 

 

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. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Ponuka môže byť predložená na celý predmet zákazky, alebo samostatne na časti: 

a) zokruhovanie vodovodu, predĺženie kanalizácie, vodovodné a kanalizačné prípojky 

b) predĺženie plynovodu a plynové prípojky 

mailto:dolnesaliby@dolnesaliby.sk;%20web
http://www.dolnesaliby.sk/
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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. Trvanie zmluvy alebo lehota realizácie zákazky:  
Do 31.5.2016 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z finančných prostriedkov vyhlasovateľa verejného obstarávania. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaný formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúry budú uhradená v súlade s 
podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným (i) uchádzačom (i). Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. 
 

13. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať: 
a) cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkazu výmer (Príloha) v nasledovnom zložení: 

1) Objekt: Vodovod, kanalizácia 

2) Objekt: STL plynovod d63PE 
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce 

 

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. 
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. Lehota na predkladanie ponúk: 29.4.2016, 12:00 hod.  
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  

 „Cenová ponuka – Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu“- 

Neotvárať ! 
 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk samostatne za časti: 

1) Objekt: Vodovod, kanalizácia 

2) Objekt: STL plynovod d63PE 

Úspešnou (ými) ponukou (ami) bude (ú) ponuka (y), ktorej cena za jednotlivé časti zákazky bude 
najnižšia, alebo v prípade predloženia ponuky na celý predmet zákazky celková cena zákazky bude 
nižšia ako súčet najnižších cien predložených na jednotlivé časti zákazky. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
   Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.      
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18. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 
 

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.5.2016    
 

 
 
 

V Dolných Salibách, 20.4.2016 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                   

         Ing. Ľudovít Kovács 
         starosta obce 

 
 
Projektová dokumentácia a výkaz - výmer je v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
  

 

 

 

Prílohy 








Rekapitulácia stavby

		2012						Hárok obsahuje:														1) Súhrnný list stavby																								2) Rekapitulácia objektov																																																												2.0																																						False		False

						optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku																																																																																		>>  skryté stĺpce  <<																																																						0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																																																																				v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																				0,001

								Kód:																																																																																																																																						0,001

								Stavba:														Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu																																																																																																																								0,001

								Názov objektu:														STL plynovod d63PE

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Dolné Saliby																																																				Dátum:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

																						Obec Dolné Saliby																																																				IČO DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:																																																																				0,001

																																																																										IČO DPH:																																																																				0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

																																																																										IČO DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

																																																																										IČO DPH:

								Poznámka:

								Náklady z rozpočtov																																																																		0.00

								Ostatné náklady zo súhrnného listu																																																																		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						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																z						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																z						0.00																												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 OBJEKTU STL plynovod d63PE

						Kód:																		0

						Stavba:																		Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

						Miesto:																		Dolné Saliby																																														Dátum:								31.12.1899

						Objednávateľ:																		Obec Dolné Saliby																																														Projektant:																				Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								0

						Kód												Objekt																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]										z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová

						1) Náklady z rozpočtu																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		391.14865		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{5aa05180-145a-41a8-bc64-aad77649934c}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

		/						01												STL plynovod d63PE																																														0.00														0.00										0.00		0.00		391.14865		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{cf059694-e5fe-4a6d-a080-1bb4aac0e680}		{5aa05180-145a-41a8-bc64-aad77649934c}

						2) Ostatné náklady zo súhrnného listu																																																												0.00														0.00										Percent. zadanie
[% nákladov rozpočtu]		Zaradenie nákladov		DPH		DPH [EUR]

						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																																																												0.00														0.00
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01 - STL plynovod d63PE

								Hárok obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulácia rozpočtu								3) Rozpočet						Späť na hárok:								Rekapitulácia stavby

						optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku																																>>  skryté stĺpce  <<																																																						{cf059694-e5fe-4a6d-a080-1bb4aac0e680}

																																																																																												0

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

								Stavba:				Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

								Objekt:				01 - STL plynovod d63PE

								JKSO:																		KS:

								Miesto:				Dolné Saliby														Dátum:				31.12.1899

								Objednávateľ:																		IČO:				0

																										IČO DPH:				0

								Zhotoviteľ:																		IČO:				0

																										IČO DPH:				0

								Projektant:																		IČO:				0

																										IČO DPH:				0

								Spracovateľ:																		IČO:

																										IČO DPH:

								Poznámka:

								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Ostatné náklady																		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		0.00										0.00

										zníž. prenesená		20.00%		z		0.00										0.00

										nulová		0.00%		z		0.00										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:						Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

						Objekt:						01 - STL plynovod d63PE

						Miesto:						Dolné Saliby										Dátum:				31.12.1899

						Objednávateľ:																Projektant:

						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

								8 - Rúrové vedenie																				0.00

								M - Práce a dodávky M																				0.00

								23-M - Montáže potrubia																				0.00

						2) Ostatné náklady																						0.00														DPH

						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																		0.00

						ROZPOČET

						Stavba:						Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

						Objekt:						01 - STL plynovod d63PE

						Miesto:						Dolné Saliby										Dátum:				31.12.1899

						Objednávateľ:																Projektant:

						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																						0.000																		391.14865				75.97084				0.00000																																						D		-1																																0.000

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.000																		382.10781				75.87867				0.00000																																		1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								1 - Zemné práce																				0.000																		337.56338				31.36000				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		132201102		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3								m3		185.000						0.000														znížená		1.30100		240.68500		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		15021714

						2		K		132201109		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3								m3		55.500						0.000														znížená		0.61300		34.02150		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		-700570025

						3		K		174101001		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								m3		57.480						0.000														znížená		0.24200		13.91016		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		-321396251

						4		K		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny								m3		31.356						0.000														znížená		1.50100		47.06536		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		-97776764

						5		M		5815322000		Piesok								m3		31.360						0.000														znížená		0.00000		0.00000		1.00000		31.36000		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-902927394

						6		K		181101101		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia								m2		156.780						0.000														znížená		0.01200		1.88136		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		466810409

								4 - Vodorovné konštrukcie																				0.000																		29.30218				44.46524				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm								m3		23.517						0.000														znížená		1.24600		29.30218		1.89077		44.46524		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1534795749

								8 - Rúrové vedenie																				0.000																		15.24225				0.05343				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						8		K		899713111		Orientačný stĺpik oceľový								ks		4.000						0.000														znížená		0.38100		1.52400		0.00024		0.00096		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-748546772

						9		M		3454311000		Autozásuvka								ks		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00021		0.00021		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		528738984

						10		K		899721111		Vyhladávací vodic na potrubí  DN do 150 mm								m		282.300						0.000														znížená		0.00000		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		-303555238

						11		K		899721133		Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou								m		261.300						0.000														znížená		0.05250		13.71825		0.00020		0.05226		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		643320265

						12		M		2830002000		Fólia žltá v m								m		262.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		176122956

								M - Práce a dodávky M																				0.000																		9.04084				0.09217				0.00000																																		3				D		0								ROZPOCET																								0.000

								23-M - Montáže potrubia																				0.000																		9.04084				0.09217				0.00000																																		3				D		1								ROZPOCET																								0.000

						13		K		230202002		Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 32 mm								m		73.300						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1180699813

						14		M		2860018130		HDPE rúra PE100  32x3,0/100m PN16 (SDR11) -pre rozvod plynu								m		79.897						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1450893816

						15		M		2861616100		Koleno 45° elektrotvarovkové W 45°   PE 100 SDR 11 DN   32								ks		10.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00007		0.00070		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1825743896

						16		K		230202004		Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 50 mm								m		73.300						0.000														znížená		0.04980		3.65034		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1934470483

						17		M		286001815		Ochranná rúra d  50x1,5								m		73.300						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00076		0.05571		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1873830832

						18		K		230202005		Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm								m		203.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2111967438

						19		M		2860018160		HDPE rúra PE100  63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre rozvod plynu								m		221.270						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		779290425

						20		M		2861616400		Koleno 45° elektrotvarovkové W 45°   PE 100 SDR 11 DN   63   FRIALEN								ks		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00029		0.00029		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		84001825

						21		M		2861618500		Koleno 90° elektrotvarovkové W 90°  PE 100 SDR 11 DN   63								ks		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00034		0.00034		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-341257534

						22		M		2861659200		Prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"								ks		10.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00033		0.00330		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1888822816

						23		M		2861699906		Objímka so zarážkou MB  DN   63								ks		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00021		0.00021		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		1150096738

						24		K		230202008		Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 110 mm								m		7.500						0.000														znížená		0.16940		1.27050		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1387267879

						25		M		2860018210		Ochranná rúra d  110x10,0								m		8.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00329		0.02632		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-1007871732

						26		K		230203239		Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predľženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/32								ks		10.000						0.000														znížená		0.41200		4.12000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		691557488

						27		M		2861623900		Elektrotvarovky  s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN   63/32   FRIALEN								ks		10.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00053		0.00530		0.00000		0.00000																																		128				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		128		-301271241

						28		K		230203361		Montáž gulového kohúta D25mm								ks		10.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1231393380

						29		M		5516050020		Kohút gulový plyn 1"								ks		10.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1282945102

						30		K		230230001		Predbežná tlaková skúška vodou DN 32								m		73.300						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-568065930

						31		K		230230002		Predbežná tlaková skúška vodou DN 63								m		203.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1964065036

						32		K		230230016		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 32								m		73.300						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		832923158

						33		K		230230017		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN63								m		203.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		1654678028

						34		K		230230		Technická inšpekcia  +osvedčenie								úsek		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-1992803961

						35		K		2302301		Odovzdanie dokumentácie								úsek		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-730839451

						36		K		23023011		Geodetické zameranie								bm		203.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		-867411946

						37		K		230230121		Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa								úsek		1.000						0.000														znížená		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		64		2012656285
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Krycí list stavby

		

														KRYCÍ LIST ROZPOČTU

				Názov stavby						Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu																				JKSO		827

				Názov objektu						Vodovod, kanalizácia																				EČO

				Názov časti																										Miesto		Dplné Saliby

																														IČO		IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby

				Projektant

				Zhotoviteľ

										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

										Merné a účelové jednotky

		Počet								Náklady / 1 m.j.				Počet						Náklady / 1 m.j.				Počet								Náklady / 1 m.j.

								0		0								0		0										0				0

										Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0				13		Zariad. staveniska						0.00%		0

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0				14		Mimostav. doprava						0.00%		0

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0				15		Územné vplyvy						0.00%		0

		4						Montáž		0.00				11						0				16		Prevádzkové vplyvy						0.00%		0

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné						0.00%		0

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu								0

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)								0

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0				22		Ostatné náklady								0

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH		0.00

		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa								0

																								27		Kĺzavá doložka								0

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -								0





Rekapitulácia stavby

		Rekapitulácia objektov stavby

		Stavba:		Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu				Dátum:		12/31/99

		Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby				Projektant:

		Zhotoviteľ:		0				Spracoval:

		Kód		Zákazka		Cena bez DPH		DPH-20%		Cena s DPH		ZRN		HZS		VRN		Kompletačná činnosť

		01-2016		Dolné Sabiby- Pótlék II- zokruhovanie vodovodu + prípojky voda+kanál		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		01-16-K		Kanaliz. prípojky PVC-DN 150 - predĺženie (9,06m) - 2 ks (pre RD 24+31)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		01-16-V		Vodovod zokruh. PVC-DN 100 (195,30 m) a prípojky PE-25 (9 ks- 54,50m)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





Krycí list kanal

		

														KRYCÍ LIST ROZPOČTU

				Názov stavby						Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu																				JKSO		827

				Názov objektu						Vodovod, kanalizácia																				EČO

				Názov časti						Kanaliz. prípojky PVC-DN 150 - predĺženie (9,06m) - 2 ks (pre RD 24+31)																				Miesto		Dplné Saliby

																														IČO		IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby

				Projektant

				Zhotoviteľ						0

										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99

										Merné a účelové jednotky

		Počet								Náklady / 1 m.j.				Počet						Náklady / 1 m.j.				Počet								Náklady / 1 m.j.

								0		0								0		0										0				0

										Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0				13		Zariad. staveniska						0.00%		0

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0				14		Mimostav. doprava						0.00%		0

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0				15		Územné vplyvy						0.00%		0

		4						Montáž		0.00				11						0				16		Prevádzkové vplyvy						0.00%		0

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné						0.00%		0

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu								0

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)								0

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0				22		Ostatné náklady								0

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH		0.00

		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa								0

																								27		Kĺzavá doložka								0

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -								0





Rekapitulácia kanal

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:   Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

		Objekt:   Vodovod, kanalizácia				Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Časť:   Kanaliz. prípojky PVC-DN 150 - predĺženie (9,06m) - 2 ks (pre RD 24+31)				Zhotoviteľ:		0

		JKSO:   827				Dátum:		12/31/99

		Kód		Popis		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5		6		7

		HSV		Práce a dodávky HSV		0.00		0.00		0.00		9.404		0.000

		1		Zemné práce		0.00		0.00		0.00		6.802		0.000

		4		Vodorovné konštrukcie		0.00		0.00		0.00		2.570		0.000

		8		Rúrové vedenie		0.00		0.00		0.00		0.032		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000

				Celkom		0.00		0.00		0.00		9.404		0.000





Rozpočet kanal

		ROZPOČET

		Stavba:   Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

		Objekt:   Vodovod, kanalizácia								JKSO:   827

		Časť:   Kanaliz. prípojky PVC-DN 150 - predĺženie (9,06m) - 2 ks (pre RD 24+31)								EČO:

		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby				Spracoval:

		Zhotoviteľ:				0				Dátum:		12/31/99

		P.Č.		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8

				HSV		Práce a dodávky HSV								0.00		9.404

				1		Zemné práce								0.00		6.802

		1		132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3		13.590				0.00		0.000

		2		132201209		Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3		m3		4.077				0.00		0.000

		3		151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m		m2		27.180				0.00		0.026

		4		151101111		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m		m2		27.180				0.00		0.000

		5		161101501		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky		M3		8.154				0.00		0.000

		6		162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m		m3		5.527				0.00		0.000

		7		167101102		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		5.527				0.00		0.000

		8		174101003		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3		m3		8.063				0.00		0.000

		9		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		3.986				0.00		0.000

		10		5833714000		Štrkopiesok 0-16 N		t		6.776				0.00		6.776

				4		Vodorovné konštrukcie								0.00		2.570

		11		451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3		1.359				0.00		2.570

				8		Rúrové vedenie								0.00		0.032

		12		871313121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150		m		9.060				0.00		0.000

		13		2861102500		Kanalizačné rúry PVC-U hladké  SN4 s hrdlom 160x 4.0x5000		ks		2.000				0.00		0.032

		14		877313122		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 150		ks		2.000				0.00		0.000

		15		2862864202100		Presuvka  kanalizačná hladká  D 160 (campri)		ks		2.186				0.00		0.000

		16		877313123		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá  DN 150		ks		2.000				0.00		0.000

		17		286286150Z		PVC-U Zátka kanalizačná - D 160		ks		2.186				0.00		0.001

		18		892311000		Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m		9.060				0.00		0.000

				99		Presun hmôt HSV								0.00		0.000

		19		998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t		9.404				0.00		0.000

						Celkom								0.00		9.404





Krycí list voda

		

														KRYCÍ LIST ROZPOČTU

				Názov stavby						Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu																				JKSO		827

				Názov objektu						Vodovod, kanalizácia																				EČO

				Názov časti						Vodovod zokruh. PVC-DN 100 (195,30 m) a prípojky PE-25 (9 ks- 54,50m)																				Miesto		Dolné Saliby

																														IČO		IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby

				Projektant

				Zhotoviteľ						0

										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa

																														12/31/99

										Merné a účelové jednotky

		Počet								Náklady / 1 m.j.				Počet						Náklady / 1 m.j.				Počet								Náklady / 1 m.j.

								0		0								0		0										0				0

										Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0				13		Zariad. staveniska						0.00%		0

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0				14		Mimostav. doprava						0.00%		0

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0				15		Územné vplyvy						0.00%		0

		4						Montáž		0.00				11						0				16		Prevádzkové vplyvy						0.00%		0

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné						0.00%		0

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu								0

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)								0

		20		HZS						0				21		Kompl. činnosť				0				22		Ostatné náklady								0

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH		0.00

		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)								0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky objednávateľa								0

																								27		Kĺzavá doložka								0

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -								0





Rekapitulácia voda

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:   Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

		Objekt:   Vodovod, kanalizácia				Objednávateľ:		Obec Dolné Saliby

		Časť:   Vodovod zokruh. PVC-DN 100 (195,30 m) a prípojky PE-25 (9 ks- 54,50m)				Zhotoviteľ:		0

		JKSO:   827				Dátum:		12/31/99

		Kód		Popis		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5		6		7

		HSV		Práce a dodávky HSV		0.00		0.00		0.00		191.835		0.000

		1		Zemné práce		0.00		0.00		0.00		120.571		0.000

		4		Vodorovné konštrukcie		0.00		0.00		0.00		69.147		0.000

		8		Rúrové vedenie		0.00		0.00		0.00		2.118		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.00		0.00		0.00		0.000		0.000

				Celkom		0.00		0.00		0.00		191.835		0.000





Rozpočet voda

		ROZPOČET

		Stavba:   Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu

		Objekt:   Vodovod, kanalizácia								JKSO:   827

		Časť:   Vodovod zokruh. PVC-DN 100 (195,30 m) a prípojky PE-25 (9 ks- 54,50m)								EČO:

		Objednávateľ:				Obec Dolné Saliby				Spracoval:

		Zhotoviteľ:				0				Dátum:		12/31/99

		P.Č.		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8

				HSV		Práce a dodávky HSV								0.00		191.835

				1		Zemné práce								0.00		120.571

		1		132201102		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3		m3		329.055				0.00		0.000

		2		132201109		Príplatok k cene za lepivosť horniny 3		m3		98.717				0.00		0.000

		3		164303101		Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hor.1 až 4 do 500m		m3		108.641				0.00		0.000

		4		167101102		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3		m3		108.641				0.00		0.000

		5		174101002		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3		220.414				0.00		0.000

		6		175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3		70.924				0.00		0.000

		7		5833714000		Štrkopiesok 0-16 N		t		120.571				0.00		120.571

				4		Vodorovné konštrukcie								0.00		69.147

		8		451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3		35.835				0.00		67.756

		9		452311131		Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15		m3		0.576				0.00		1.364

		10		452351101		Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty		m2		5.760				0.00		0.027

				8		Rúrové vedenie								0.00		2.118

		11		852242121		Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80		ks		1.000				0.00		0.001

		12		552FF80-200		LT prírubová rúra FF (TP) DN 80- 200 mm		ks		1.010				0.00		0.012

		13		857241121		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 80		ks		1.000				0.00		0.006

		14		857261121		Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100		ks		1.000				0.00		0.008

		15		871161121		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm		m		63.500				0.00		0.000

		16		2861129200		PE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L		m		64.453				0.00		0.012

		17		2862300400		PVC-U tvarovka ANPL 110/90mm		ks		1.015				0.00		0.006

		18		2862302100		PVC-U tvarovka ENPL 110mm		ks		1.015				0.00		0.004

		19		2862302500		PVC-U tvarovka FNP DN 110mm		ks		3.045				0.00		0.011

		20		2862302610		PVC-U Tvarovka tlaková UNPL - D 110		ks		2.030				0.00		0.000

		21		2862501100		PVC-U Tlakové tvarovky - obluk PN10 110x 4.3 x11°		ks		1.015				0.00		0.002

		22		2862501300		PVC-U Tlakové tvarovky (1/2) obluk PN10 110x 4.3 x30°		ks		5.075				0.00		0.012

		23		2862501400		PVC-U Tlakové tvarovky (1/2) obluk PN10 110x 4.3 x45°		ks		1.015				0.00		0.003

		24		5524507300		Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80		ks		1.010				0.00		0.005

		25		5524507400		Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 100		ks		1.010				0.00		0.006

		26		871251121		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm		m		195.300				0.00		0.000

		27		2861108400		Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN10 110x 4.2x6000		ks		33.038				0.00		0.438

		28		879172199		Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80		ks		9.000				0.00		0.046

		29		891241111		Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80		ks		1.000				0.00		0.001

		30		4222370600		Posúvač EKO plus F4, PN 10, D 80 mm		ks		1.010				0.00		0.033

		31		891247111		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80		ks		1.000				0.00		0.000

		32		4227371060		Hydrant podzemný SUPRA -DN 80/1000 CAMPRI		ks		1.010				0.00		0.035

		33		891261111		Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100		ks		1.000				0.00		0.002

		34		4222370900		Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm		ks		1.010				0.00		0.045

		35		891269111		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100		ks		9.000				0.00		0.000

		36		319NPPVC100		Navrtávací pás HOD s guľ. ventilom PN16 na PVC - DN100/1"		ks		9.090				0.00		0.000

		37		892241111		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		m		63.500				0.00		0.000

		38		892271111		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125		m		195.300				0.00		0.000

		39		892273111		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125		m		258.800				0.00		0.000

		40		892273112		Rozbor vody		súb		1.000				0.00		0.000

		41		899401111		Osadenie poklopu liatinového ventilového		ks		9.000				0.00		0.553

		42		5524218000		Poklop ventilový voda, plyn		ks		9.090				0.00		0.068

		43		5524218100		Poklop posúvačový, voda, plyn		ks		2.020				0.00		0.029

		44		5524218300		Poklop hydrantový		ks		1.010				0.00		0.038

		45		899401112		Osadenie poklopu liatinového posúvačového		ks		2.000				0.00		0.236

		46		899401113		Osadenie poklopu liatinového hydrantového		ks		1.000				0.00		0.316

		47		4229123000		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm		ks		1.010				0.00		0.008

		48		4229124000		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm		ks		1.010				0.00		0.008

		49		4229120000		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm - ventilová		ks		9.090				0.00		0.057

		50		899713111		Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom		ks		3.000				0.00		0.001

		51		5534644100		Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm		ks		3.000				0.00		0.027

		52		899721111		Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m		271.740				0.00		0.088

		53		899721133		Prepojenie potrubia na existujúci vodovod		ks		2.000				0.00		0.000

				99		Presun hmôt HSV								0.00		0.000

		54		998276101		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t		191.835				0.00		0.000

						Celkom								0.00		191.835

























