
P. č. Popis položky m. j.
počet 
m. j.

cena za 
m. j. bez 
DPH v €

spolu cena bez 
DPH za 

požadovaný 
počet m. j. v €

1.
Zakrývanie plôch v interiéri fóliou zamedzujúcou 
poškodenie podlahy telocvične 

m2 375,00

2
Montáž lešenia  v exteriéri, lešenie fasádne pracovná 
šírka 850 mm

m2 425,00

3 Prenájom lešenia exteriérového m2 425,00

4
Inštalácia lešenia  interiérového hlinikového , 
pojazdného  s pracovnou výškou do 12 m a 
zabezpečenou plošinou

m2 120,00

5 Prenájom interiérového lešenia m2 120,00

6
Demontáž sieťoviny a oceľových kotviacich lán 
zaisťujúcich sieťovinu pred oknami v telocvični

m2 156,40

7 Demontáž zasklenia zo všetkých oceľových okien m2 156,40
8 Uloženie skla na skládku t 2,30

9
Demontáž oceľových rámov okien z hrubého železa 
oddelením od nosnej časti rezaním

bm 706,00

10
Odbrúsenie zvarov z nosnej konštrukcie a príprava 
pred natieraním

bm 353,00

11
Náter nosnej konštrukcie protikoróznym syntetickým 
dvojnásobným náterom

m2 95,00

12
Príprava nosných hranolov Phonotherm alebo 
ekvivalent lepením a rezaním na výsledný rozmer 
85mmx80mm

m 353,00

13.
Lepenie veľkoplošných dosiek Phonotherm alebo 
ekvivalent v lise za studena 

m2 45,30

14.
Vodeodolné, mrazuvzdorné lepidlo na báze 
syntetického polymeru

l 10,00

15.

Montáž predsadenej nosnej konštrukcie z hranolov 
Phonotherm alebo ekvivalent  o rozmere 85x80mm na 
jestvujúcu protikorózne ošetrenú nosnú oceľovú 
konštrukciu spolu s kotviacim materiálom

m 353,00

16.
Ošetrenie demontovaných častí otvorov proti 
prenikaniu zrážkovej vody do interiéru pomocou fólií, 
OSB dosiek a podobne

m2 425,00

17. Vysklievanie PVC okien pevných s trojsklom kus 96,00
18. PVC okno 1400x3800 mm  - položka č. 1 kus 12,00
19. PVC okno 1400x3800 mm  - položka č. 2 kus 4,00
20. PVC okno 1400x2600 mm  - položka č. 3 kus 16,00

21.
Montáž rámov okien do predsadenej konštrukcie 
kotvením cez rám aj na montážne plechy

bm 294,40

22.
Montážna PUR pena SOUDAL zimná alebo alebo 
ekvivalent

l 588,00

23.
Zasklievanie PVC okien s trojsklom vo výške nad 3,5 
m z lešenia

kus 96,00



24.

Vonkajšie oplechovanie  z exteriéru montážnych 
spojov medzi hranolom Phonotherm alebo ekvivalent  
a PVC oknami lakoplastovým plechom hrúbky 0,5 
mm rozvinutej šírky 250 mm

bm 353,00

25.

Vonkajšie oplechovanie  z interiéru montážnych 
spojov medzi hranolom  Phonotherm alebo ekvivalent  
a PVC oknami lakoplastovým plechom hrúbky 0,5 
mm rozvinutej šírky 400 mm vrátane nosnej oceľovej  
konštrukcie s materiálom

bm 353,00

26.
Ošetrenie spojov pôvodného plášťa budovy, 
oplechovania a novej predsadenej fasády 
silikónovaním a tmelením

bm 220,00

27.
Lepiaci silikón -tmel vodeodolný, mrazuvzdorný na 
báze syntetického polymeru alebo ekvivalent

l 12,00

28.
Umývanie okenných sklenených tabúľ a rámov okien 
z exteriéru aj interiéru priemyselným prostriedkom, 
odstránenie výrobných nálepiek 

m2 307,00

29. Demontáž exteriérového lešenia m2 425,00
30. Demontáž interiérového lešenia m2 120,00
31. Presun hmôt z prac. výšky nad 3,5m-rámy okien t 6,50

32.
Odvoz rámov okien a uloženie na skládku do 
vzdialenosti 15 km

t 6,50

33.
Presun hmôt do výšky nad 3,5 m, konštrukcia 
Phonotherm alebo ekvivalent, nové okná

t 5,20

34. Odkrývanie plôch zakrytých v interiéri m2 375,00

35.
Vyčistenie interiéru priemyselným vysávačom 
(podlaha aj steny), likvidácia prachových častíc  

m2 580,00

36. Vyčistenie a vypratanie staveniska kpl 1,00
Spolu bez DPH v €

DPH 20% v €
Spolu s DPH v €


