
Pracovná doba bude od 7:00 do 18:00 v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna.
Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa práca na stavenisku nebude vykonávať.
Zobrazenie kritickej cesty.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 17.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8.

MJ Dĺžka 
trvania v 

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica 200,00

  Čerpacia stanica S 15,00

    PRÁCE A DODÁVKY HSV 15,00

      RÚROVÉ VEDENIA 15,00

        Dodávka materiálu kus 5,00

        Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN 150 kus 5,00

        Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 80 kus 5,00

        Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80 kus 5,00

        Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 150 kus 15,00

        Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 150 kus 10,00

        Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150 kus 10,00

      OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 10,00

        Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky kus 10,00

        Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m t 5,00

    PRÁCE A DODÁVKY PSV 15,00

      Vnútorný vodovod 15,00

        Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80 m 5,00

        Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 m 10,00

        Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40 m 5,00

        Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50 m 5,00

        Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 kus 15,00

        Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m t 5,00

      Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 5,00

        Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg kg 5,00

        Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m t 5,00

    PRÁCE A DODÁVKY M 15,00

      157 Montáž potrubia 5,00

        Dodávka materiálu kus 5,00

        Montáž doplnkových konštrukcií z rúrkového materiálu kg 5,00

      ostatné 15,00

        Montáž ponorného čerpadla ks 15,00

  Kanalizačná sieť 190,00

    Výtlak S 190,00

      PRÁCE A DODÁVKY HSV 190,00

        ZEMNE PRÁCE 160,00

          Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 20,00

          Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 m2 10,00

          Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu m2 5,00

          Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm kus 10,00

          Odstránenie pňov priemer do 300 mm kus 10,00

          Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm m 15,00

          Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 10,00

          Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 5,00

          Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov m 5,00

          Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 5,00

          Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 25,00

          Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3 (hradzky pri 
podchodoch )

m3 10,00

          Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 5,00

          Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 15,00

          Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 5,00

          Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 15,00

          Príplatok za lepivosť horn. tr. 4 m3 5,00

          Hĺbenie jám v hornine 4 ručne m3 5,00

          Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 120,00

          Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 10,00

          Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 115,00

Harmonogram stavby "Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica"

Deň
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          Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3 m3 115,00

          Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm m3 15,00

          Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. od 300 do 500 mm m 40,00

          Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 160,00

          Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m m2 55,00

          Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 105,00

          Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m m2 35,00

          Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 10,00

          Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 5,00

          Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 5,00

          Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3 5,00

          Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 75,00

          Vodorovné premiestnenie konárov do 1 km list. do 30 cm kus 5,00

          Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm kus 10,00

          Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 55,00

          Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 40,00

          Uloženie sypaniny na skládku m3 10,00

          Násypy do zem. hrádzí pri podchodoch pod potokom m3 5,00

          Zásyp čerpacej stanice-drenaže štrkom m3 5,00

          Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 70,00

          Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 130,00

          Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 5,00

          Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm m2 5,00

          Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm m2 70,00

          Orba hlboká na plochách jednotlivo do 1 ha v pôde ťažkej ha 10,00

          Hnojenie priemyslovými hnojivami 0,5 t/ha do 5 ha do 5 st. ha 5,00

        ZÁKLADY 20,00

          Trativody z flexibilného potrubia DN 65 so štrkopieskovým lôžkom a 
obsypom

m 20,00

          Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotlakové, kamenivo ťažené m3 5,00

          Injektovanie nízkotl. alebo vysokotl. aktivov. zmesami vzost. tlakom do 0,6 
MPa

m 5,00

          Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC400 t 5,00

        ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 10,00

          Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 
25/30

kus 10,00

        VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 70,00

          Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm m2 15,00

          Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku m3 55,00

          Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod 
šchtami

m3 5,00

          Debnenie podkladových dosiek pod šachtami v otvorenom výkope m2 5,00

          Dlažba z lomového kameňa na sucho hr. 200 mm so zaliatím škár MC m2 70,00

        KOMUNIKÁCIE 5,00

          Osadenie cest. panelov zo železobetónu (oporna stena na pretlak) m2 5,00

        RÚROVÉ VEDENIA 175,00

          Montáž potrubia z betónových rúr hrdlových v otvorenom výkope do 20% DN 
500, tesnenie povrazcom a MC

m 5,00

          Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom 
výkope DN 80

kus 5,00

          Príplatok za prácu v šachtách, rúry liatinové tlakové prírubové do 1 m DN 80-
250

kus 5,00

          Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom 
výkope DN 150

kus 15,00

          Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom 
výkope DN 80

kus 10,00

          Príplatok za prácu v šachtach, tvarovky 1-osové liatinové prírubové DN 50-
250

kus 5,00

          Príplatok za prácu v šachtách, tvarovky odbočné liatinové prírubové DN 50-
250

kus 5,00

          Montáž protiposuvných objímok na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 
150

kus 20,00

          Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom 
výkope DN 150

kus 5,00

          Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených 
gumovým krúžkom

m 175,00

          Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie m 5,00

          Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope kus 10,00

          Príplatok za montáž ventilov odvzdušňovacích v objektoch DN 50-150 kus 5,00

          Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so 
zemnou súpravou DN 80

kus 5,00

          Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 80 kus 20,00          Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 80 kus 20,00

          Montáž ventilov odvzdušňovacích prírubových na vonkajších radoch DN 80 kus 35,00

          Tlaková skúška vytlačneho potrubia DN 150 alebo 200 m 10,00

          Zabezpečenie koncov vytlačného potrubia DN do 300 kus 5,00

          Dno šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm m3 5,00

          Steny šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm m3 5,00

          Žľaby šachiet z betónu tr. C 25/30 do 500 mm m3 5,00

          Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9 kus 15,00

          Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS kus 15,00

          Debnenie stien šachiet pravouhlých jednostranné m2 5,00

          Debnenie stien šachiet kruhových jednostranné m2 5,00

          Debnenie stien šachiet kruhových obojstranné m2 5,00

          Obetónovanie šachiet betónom vodostavebným V 4 tr. C 16/20 hr. 150 mm m3 5,00

          Osadenie poklopov železobetónových kus 10,00

          Osadenie poklopov liatinových posúvačových kus 15,00

          Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne kus 10,00

          Stúpadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov kus 5,00

          Uloženie výstražná PVC fólia- hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp m 10,00

          Montaž trasovacieho vodiča m 40,00

          Osadenie objímok plastových na potrubí DN 150 kus 5,00

        OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 135,00

          Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm kus 5,00

          Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 130,00

          Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v 
otvorenom výkope

t 135,00

      PRÁCE A DODÁVKY PSV 15,00

        Izolácie proti chemickým vplyvom 15,00

          Zhotovenie izol. chem. dna otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST m2 10,00

          Zhotovenie izol. chem. stien otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST m2 15,00

          Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m t 5,00

    Stoka S-2 60,00

      PRÁCE A DODÁVKY HSV 60,00

        ZEMNE PRÁCE 45,00

          Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine km 10,00

          Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 
200 m2

m2 20,00

          Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2 m2 10,00

          Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm m 5,00

          Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov m 5,00

          Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia m3 5,00

          Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 5,00

          Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 35,00

          Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 5,00

          Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3 m3 20,00

          Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm m3 5,00

          Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 40,00

          Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m m2 40,00

          Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 30,00

          Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m m2 30,00

          Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 40,00

          Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m m3 40,00

          Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 40,00

          Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 40,00

          Uloženie sypaniny na skládku m3 5,00

          Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 35,00

          Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 20,00

          Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 5,00

          Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm m2 5,00

        VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 5,00

          Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku m3 5,00

          Podkladové bloky zo železobetónu tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod 
potrubie

m3 5,00

          Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom 
výkope

m2 5,00

        KOMUNIKÁCIE 25,00

          Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm m2 10,00

          Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3 m hr. 150 mm m2 25,00

          Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 5,00

          Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m m2 15,00          Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m m2 15,00

        RÚROVÉ VEDENIA 50,00

          Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 
300, tesnenie gum. krúžkami

m 50,00

          Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope DN 300

kus 10,00

          Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v stene šachty DN 
300

kus 10,00

          Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou m 10,00

          Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 250 mm m 10,00

          Dno šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm m3 5,00

          Steny šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm m3 10,00

          Príplatok za hrúbku stien do 200 mm m3 5,00

          Žľaby šachiet z betónu tr. C 25/30 do 500 mm m3 5,00

          Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9 kus 15,00

          Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 59/80/60/9 kus 10,00

          Debnenie dna šachiet kruhových jednostranné m2 5,00

          Debnenie stien šachiet kruhových obojstranné m2 10,00

          Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg kus 20,00

          Osadenie poklopov železobetónových kus 5,00

          Výšková úprava vstupu do 200 mm podd poklopom kus 10,00

          Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne kus 10,00

          Stúpadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov kus 5,00

          Uloženie výstražná PVC fólia-hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp m 5,00

        OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 30,00

          Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t 5,00

          Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 5,00

          Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

t 20,00

          Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 20,00

          Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v 
otvorenom výkope

t 30,00

  Čerpacia stanica S 50,00

    PRÁCE A DODÁVKY HSV 35,00

      ZEMNE PRÁCE 15,00

        Čerpanie vody do 10m do 500 l/min hod 10,00

        Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min deň 5,00

        Hĺbenie jám v hornine 4 ručne m3 5,00

        Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 15,00

        Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 10,00

        Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 10,00

        Príplatok za lepivosť horniny tr.4 m3 10,00

        Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m m2 15,00

        Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m m2 10,00

        Zhotovenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m m3 15,00

        Odstránenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m m3 5,00

        Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 10,00

        Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 10,00

        Uloženie sypaniny na skládku m3 5,00

        Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 10,00

      ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 20,00

        Zaklad pre rozvádzač z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 300 mm m3 5,00

        Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 0 C 25/30 hr. 80- 150 mm m3 5,00

        Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 0 C 25/30 hr. 150-300 mm m3 20,00

        Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, zhotovenie m2 10,00

        Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, odstránenie m2 5,00



        Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie m2 5,00

        Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie m2 5,00

        Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 505-R t 15,00

      VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 5,00

        Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod 
potrubie

m3 5,00

        Debnenie podkladových dosiek v otvorenom výkope m2 5,00

      RÚROVÉ VEDENIA 10,00

        Montáž potr. bet. s polodr. otvor. výk. do 20% DN 500 m 5,00

        Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m2 kus 10,00

        Žľaby šachiet z betónu tr. B25-B30 nad 50 cm m3 5,00

        Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg kus 10,00

        Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg kus 5,00

        Stupadlá liatinové vidlicové osadené pri murovaní kus 5,00

        Stupadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov kus 5,00

      OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 15,00

        Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3 m3 5,00

        Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m m2 5,00

        Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m m2 5,00

        Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky kus 5,00

        Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 15,00

        Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m t 10,00

    PRÁCE A DODÁVKY PSV 35,00

      Izolácie proti vode a vlhkosti 5,00

        Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. m2 5,00

        Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. m2 5,00

        Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. m2 5,00

        Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá m2 5,00

        Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m t 5,00

      Izolácie tepelné 5,00

        Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom m2 5,00

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m t 5,00

      Izolácie proti chemickým vplyvom 15,00

        Zhot. izol. chem. dna otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST m2 15,00

        Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m t 5,00

      Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 10,00

        Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg m 10,00

        Montáž rebríkov do muriva s bočnicami m 5,00

        Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m t 5,00

      Nátery 5,00

        Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidecht. dvojnás.+základ. m2 5,00

  NN elektrická prípojka k ČS S 50,00

    MATERIÁL 50,00

      Dodávka materiálu 50,00

    PRÁCE A DODÁVKY M 50,00

      155 Elektromontáže 5,00

        Rúrka oceľ. bezošvá závit. pod omiet. alebo voľne 3" m 5,00

        Rúrka oceľ. bezošvá závit. pevne uložená 3" m 5,00

        Konzola na stožiare a nástrešníky kus 5,00

        Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek kus 5,00

        Svorka C do 70mm2-šablóna kus 5,00

        Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 kus 5,00

        Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 kus 5,00

        Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35 kus 5,00

        Vložka poistková, nožová do 500V kus 5,00

        Skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia kus 5,00

        Montáž rozvodnice do 50kg kus 5,00

        Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek m 5,00

        Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek m 5,00

        Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) kus 5,00

        Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) kus 5,00

        Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16 m 5,00

        Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16 m 5,00

        Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg m 5,00

        PPV (pomocné a podružné výkony) kpl 5,00

        Zaistenie vypnutého stavu hod 5,00

        Manipulácia v sieti NN hod 5,00        Manipulácia v sieti NN hod 5,00

        Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 5,00

      202 Zemné práce vykonávané pri externých mon 10,00

        Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4 m3 5,00

        Betónový základ z prostého betónu do debnenia m3 5,00

        Odvoz zeminy m3 5,00

        Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 3 m 5,00

        Murovanie piliera bez konc dielu, pre skrine SR 3 kus 10,00

        Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou m 5,00

        Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč m 10,00

        Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm m 5,00

        Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 3 m 5,00

        Provizórna úprava terénu, zemina tr 3 m2 5,00

Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti NOVICOM s.r.o. .


