
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26

COMMON ASSE3SMENT 
FRAMEWORKkancelária predsedu

Výzva na predloženie ponuky.

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Najvyšší kontrolný úrad SR, ako verejný obstarávate! v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti budovy s odstránením vlhkosti
v suteréne budovy NKÚ SR

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!’v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
Sídlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mitrík 
IČO: 308 44 878
DIČ: 2020815665 
IČDPH: nie je platca DPH 
Tel.: 02 501 14 507 
E-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk 
Internetová stránka: www.nku.gov.sk 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
Číslo účtu: 700 0060 6603/8180

2. Predmet obstarávania: Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti budovy s odstránením 
vlhkosti v suteréne budovy NKÚ SR.

3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pozostávajúca z rekonštrukcie spevnených plôch okolo 
objektu NKÚ SR, z prednej a bočnej časti budovy a odstránenie vlhkosti v suteréne.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 a v prílohe č.2 tejto výzvy.

4. Financovanie predmetu zákazky: z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávatef neposkytuje 
preddavok ani zálohovú platbu.

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 26.885,64 € bez DPH
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená 
verejným obstarávateľom, verejný obstarávate!’ má právo túto ponuku neprijať.

6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady sa záujemcom neposkytujú, 
pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto na predkladanie ponúk 
a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy.

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce, 45233161-5 Stavebné práce na 

stavbe chodníkov.
9. Miesto a lehota na predloženia/doručenia ponuky:

Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73,
Lehota: do 20.02.2020 do 09:00 h.

10. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Ladislav Králik, ladislav.kralik@nku.gov.sk, teľ: 02 501 14 507.



11. Spôsob predloženia ponuky:
e-mailom na mailovú adresu: adislav.kralik@nku c . poštou alebo osobne na adresu NKÚ SR 
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00 h. Ponuka predložená osobne, alebo 
poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí byť označená s názvom: 
„REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH“ - NEOTVÁRAŤ.“

12. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa písm. e) je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov ■ § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
dokladom o oprávnení poskytovať službu.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky 
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).

13. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikáčné údaje uchádzača: (obchodné méno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,

IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stranka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, príloha č.3,

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru - priloha č.3,
c. Ocenený (vyplnený) “Rozpočet - výkaz výmer č,1, č.2, č.3" - príloha č.2,
d. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účastí podľa bodu 12 tejto 

výzvy na predkladanie ponúk: - Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu 
resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač 
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa,

e. Vyplnený návrh Zmluvy o dielo v bodoch a prílohách: bod 4.1, bod 7.9, príloha č.1 - Harmonogram 
zhotovenia diela, príloha č.2 - 3 krát výkaz výmer a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo konateľom 
spoločnosti-príloha č.4.

Ponuky musia byť predložené v Slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
14. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:

V prípade záujmu zúčastniť sa obhliadky miesta realizovania stavebných prác, táto je možná v termíne od 
07.02.2020 až 19.02.2020 v pracovných dňoch medzi 09,00 hod. - 13,00 hod. alebo inom dohodnutom 
termíne. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je Ing. Jozefína Slivová, 
tel. č. 0918 765 114, e-mail: iozefina.slivova@nku.gov.sk. Pri obhliadke bude k dispozícii projektová 
dokumentácia. Z uvedenej obhliadky bude spísaná „Zápisnica z obhliadky“.

15. Otváranie ponúk:
Dňa 20.02.2020 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.

16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 28.02.2020
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý predmet 
zákazky, resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 3., tejto výzvy. Cena musí obsahovať všetky 
náklady spojené s prácami a dodaním materiálu predmetu zálazky. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 
Zmluva o dielo na celý predmet zákazky. Pri fakturácií sa použijú jednotkové ceny uvedené v ponuke 
úspešného uchádzača.

19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (výsledok verejného obstarávania):
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

20. Miesto stavebných prác predmetu zákazky:
Miesto dodania: objekt NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava - Ružinov.

21. Lehoty na začatie a dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín začatia stavebných prác: dňa 13.07.2020
Termín na ukončenie stavebných prác: do 31.08.2020
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22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky 
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi 
bude e-mailovou formou zaslané oznámenie o úspešnej ponuke. Následne s ním bude uzatvorená Zmluva o 
dielo.

23. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú štyri prílohy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky,
Príloha č.2: Rozpočet - výkaz výmer č. 1, č. 2, č. 3,
Príloha č.3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
Príloha č.4: Zmluva o dielo - návrh.

Vybavuje: Ing. Ladislav Králik

V Bratislave 07.02.2020
1

ív

L

p

Ing PhDr. L 

generál
bomír/

tjy riadi
mdrassy
sľ

\

3





Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky 
Špecializácia predmetu zákazky

Základné údaje charakterizujúce stavbu, zhodnotenie technického stavu, technický popis navrhovaného
riešenia

Rekonštrukcia spevnených plôch okolo prízemia budovy NKÚ - etapa č. 1 a 2.

Vizuálna prehliadka

Na základe vizuálnej prehliadky môžeme zhodnotiť technický stav nasledovne:
Existujúce spevnené plochy majú povrchovú nášľapnú vrstvu v prednej časti z gresovej dlažby, 

ostatné časti sú z pôvodnej terazzovej dlažby doplnené čiastočne cementovým poterom.
V miestach, kde by mali byť dilatácie vzhľadom na tvar suterénu ( niektoré spevnené plochy sú 

nad stropnou doskou suterénu) tieto chýbajú a následne tu dochádza k deštrukciám podkladných 
vrstiev a k poškodeniu nášľapných vrstiev.

V priestoroch fitnes v suteréne bolo obhliadkou zistené zavfhanie obvodového muriva.
Pôvod zvýšenej vlhkosti nie je vo vzlínani podzemnej vody.
Jednou z hlavných príčin je prenikanie povrchových dažďových vôd cez presvetľovacie svetlíky 
v spevnených plochách objektu NKÚ.

Stavba bola zrealizovaná v 80-tych rokoch v tradičných technológiách.
Suterénne murivo je opatrené okrem vodorovnej hydroizolácie i zvislou hydroizoláciou, ktorá je 
chránená primúrovkou.
Vzhľadom na vek stavby, pôsobenie poveternostných vplyvov a použitých dobových izolačných 
materiálov je možné, že došlo k narušeniu zvislej hydroizolácie v exponovaných miestach, akými sú 
prisvetľovacie svetlíky pod úrovňou terénu.

Z dôvodu nutných opráv a zjednoteniu všetkých spevnených plôch okolo objektu sú navrhnuté 
nové nášľapné vrstvy spolu s podkladovými vrstvami v niektorých častiach, ďalej navrhujeme doplnenie 
dilatácií a kompletné preizolovanie plôch spolu s preizolovaním presvetľovacích svetlíkov.

Všetky stierkové nové hydroizolácie budú realizované v zmysle technologického predpisu 
výrobcu, v požadovaných vrstvách spolu s použitím špeciálnych pások v rohoch všetkých stykov 
vodorovnej a zvislej hydroizolácie. (svetlíky a sokel objektu prízemia budovy NKÚ).

Technický popis navrhovaného riešenia

1. ETAPA

Prvá etapa predstavuje rekonštrukciu spevnených plôch popri a pred vstupnou fasádou objektu.
V tejto časti navrhujeme osekať existujúcu dlažbu a sokel, odstrániť listovanie, vysekať 
existujúci poter a zrealizovať nový kontaktný spádovaný vystužený poter pre novú hydroizoláciu 
s dlažbou.
Predtým je nutné vo vyznačených miestach osadiť dilatačné lišty, resp. priznať dilatáciu stavby. 
Po realizácii novej stierkovej hydroizolácie spolu s páskami, navrhujeme osadiť lišty a novú 
dlažbu, ktorá musí byť protišmyková a mrazuvzdorná a následne nový sokel do flexi tmelu.
V súvislosti s rekonštrukciou spevnených plôch navrhujeme i odstrániť pôvodné kotvenie 
zábradlia a zrealizovať nové zvrchu chemickým kotvením, styk ukotvenia opatriť krytkami spolu 
s novým zábradlím. Povrchová úprava zábradlia bude brúsený nerež.
Je navrhnutá i demontáž existujúceho lamelového oceľového prekrytia svetlíka spolu 
s nerezovým krytím a osadenie nového nosného roštu s nerezovým prekrytím.

2. ETAPA

Druhá etapa predstavuje rekonštrukciu spevnených plôch v časti prístupu do bufetu.
V tejto časti došlo k odtrhnutiu a zosunu časti spevnenej plochy v mieste, kde táto je osadená 
na terén.



Z toho dôvodu navrhujeme túto časť v celom rozsahu odstrániť, celú časť zrealizovať ako 
vystuženú betónovú spádovanú dosku vystuženú kari sieťou s jej presahom do časti nad 
suterénom do nového cementového poteru, uloženú na mrazuvzdornej štrkovej vrstve 
a následne zrealizovať stierkovú hydroizoláciu spolu s páskami medzi vodorovnou a zvislou 
izoláciou pod soklom, položiť novú dlažbu - protišmykovú a mrazuvzdornú a osadiť nový sokel 
do flexi tmelu.
V časti spevnenej plochy, ktorá je na stropnej doske suterénu navrhujeme vysekať dlažbu spolu 
s poterom a osekať sokel, osekať i plochy, kde bol namiesto dlažby v minulosti doplnený betón, 
zrealizovať nový spádovaný vystužený poter a po aplikácii stierkovej hydroizolácie s páskami 
položiť novú dlažbu a sokel do flexi tmelu.
Dlažba musí byť protišmyková a mrazuvzdorná.
V súvislosti s rekonštrukciou spevnených plôch navrhujeme i odstrániť pôvodné zábradlie spolu 
s kotvenim a osadiť nové, skladané, s kotvením zvrchu cez chemické kotvy , styk kotvenia 
opatriť krytkami. Povrchová úprava zábradlia bude brúsený nerež.

Súčasťou 2. Etapy je i odvedenie dažďovej vody z dažďového zvodu v mieste, kde nie je pod 
chodníkom suterén.

Pre etapy platí:
Použitie kvalitnej mrazuvzdornej a protišmykovej dlažby, stierkovú hydroizoláciu je nutné 
vytiahnuť i na fasádu pod sokel a v mieste styku vodorovnej a zvislej izolácie aplikovať pásky. 
Stierkovú hydroizoláciu je nutné naniesť v niekoľkých vrstvách v súlade s technologickým 
predpisom výrobcu používanej hydroizolácie, dlažbu i sokel je nutné lepiť do flexi tmelu, 
určeného pre exteriér dodržanie navrhnutých dilatácií

Odstránenie vlhkosti v suteréne objektu

Zavíhanie a spôsob odstránenia vlhkosti bez stavebných úprav = metódy boli prekonzultované 
v rámci prípravy predmetného návrhu i s odborníkmi, zaoberajúcimi sa odstraňovaním vlhkosti 
nedeštruktívnymi metódami.
Na základe konzultácii sa od týchto metód v predkladanom návrhu ustúpilo, keďže nejde o vzlínavú 
vlhkosť a je predpoklad, že stavba môže byť vzhľadom na dobu realizácie opatrená izoláciami proti vode 
na báze asfaltu, avšak i na báze PVC.

Prvoradým opatrením je navrhované preizolovanie stien svetlíkov stierkovými hydroizoláciami, 
akým je napríklad AQUAFIN 2K, dvojzložková stierková hydroizolácia s použitím pások v rohoch 
svetlíkov, čo predstavuje preizolovanie všetkých kritických spojov konštrukcie svetlíkov.
Rekonštrukciou = novým preizolovaním všetkých spevnených plôch sa zabráni prenikaniu povrchovej 
vody k suterénnemu murivu celej stavby.

Súčasne navrhujeme realizáciu sanačných omietok na obvodových stenách z interiéru 
v priestoroch fitness.

Realizácia sanačných omietok o ploche 25m2- navrhovaný postup:

Otlčenie pôvodných omietok, ich kompletné odstránenie až na murivo. Prednástrek, Jadrová omietka 
WTA alebo ekvivalent, sanačná omietka WTA alebo ekvivalent, maľba. Všetky kovové prvky ktoré nie 
sú zabudované, musia byť chránené proti korózii základným náterom a 2 x finálnym náterom. Kovové 
prvky v exteriéri sú vodivo pospájané a prepojené na uzemnenie. Pri realizácii je nutné dodržiavať 
všetky platné predpisy a vyhlášky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Všetky materiály navrhnuté v tomto projekte sa môžu nahradiť ekvivalentnými materiálmi, 
zodpovedajúcimi daným technickým parametrom.

Ochrana proti korózii

Všetky kovové prvky ktoré nie sú zabudované, musia byť chránené proti korózii základným 
náterom a 2 x finálnym náterom. Kovové prvky v exteriéri sú vodivo pospájané a prepojené na 
uzemnenie.



Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, BA
Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

I 1 2 3 4 5 e 1

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 4,664
" debnenie poteru v. 120 mm
(2,95+2,86+19,41 +2,95+0,70+4,40*2+0,60*2)*0,120 4,664
Súčet 4,664

2 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 4,664

3 631362412
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
sietí KARÍ, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 72,397
1,70*1,42+2,31*1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 8,831
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 66,091
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m"

-4,40*0,60 -2,640
'' odpočet pilierov v podlahe 
-0,50*0,50*2 -0,500

-3,140
Súčet 62,951
62,954*1,15 72,397

Súčet 72,397

4 632452300.1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, 
hr. 100 mm ( hr. 120-150 mm ) m2 62,951
1,70*1,42+2,31 *1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 8,831
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 66,091
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "
-4,40*0,60 -2,640
" odpočet pilierov v podlahe 
-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140

9
Súčet

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
62,951

5 919722111 Dilatačné škáry rezané m 5,9001 |

2,95*2
Súčet

5,900
5,900

L 553610001900 Dilatačná lišta m 5,900
2,95*2 5,900

Súčet 5,900

7 959941111

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 
mm ks 6,000
" kotvenie zábradia 1 stĺpik / 2 kotvy celkovo 3 stĺpiky"
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, BA
Zhotovíte!':
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

I 1 2 3 4 5 6 7
3*2 6,000

Súčet 6,000

8 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 9,443
*0,15 1,325
(2,95*19,41 )*0,15 8,589
Medzisúčet 9,914
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "
-4,40*0,60*0,15 -0,396
“ odpočet pilierov v podlahe 

-0,50*0,50*2*0,15 -0,075
Medzisúčet -0,471

Súčet 9,443

9 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 9,443
*0,15 1,325
(2,95*19,41 )*0,15 8,589
Medzisúčet 9,914
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m “
-4,40*0,60*0,15 -0,396
" odpočet pilierov v podlahe 

-0,50*0,50*2*0,15 -0,075
Medzisúčet -0,471

Súčet 9,443

10 965081812
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm, vrátane lepidla -0,06500t m2 60,537
2,31 *1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 6,417
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 63,677
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "
-4,40*0,60 -2,640
" odpočet pilierov v podlahe 
-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140
Súčet 60,537

llJ 97606111. pc 01 Demontáž olištovania podlahových hrán , -0,00061 m 40,240 |

1,42+1,17+0,62*2+1,15+19,41+2,05+2,00+0,90*2
" olištovanie roštu

30,240

(0,60+4,40)*2 10,000
Súčet 40,240

12(976071111 Vybúranie kovových zábradlí vrátane kotvenia , -0,04000t j m 4,050 |

2,05+2,00 4,050

Súčet 4,050
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA
Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

1 2 3 4 5 6 7

13 978059611
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších 
vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t m2 1,795
" osekanie sokla do v. 10 cm "

(0,20+7,50+0,20+(0,50+0,55*2)*2+0,20+5,95+0,70)*0,10 1,795
Súčet 1,795

14 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25,708
15 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 750,897

(30-1 )*25,893 750,897

Súčet 750,897

16 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 25,708

17 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 207,144
(50-10)/5*25,893 207,144

Súčet 207,144

18 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 25,708

99 Presun hmôt HSV

19 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 17,288

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

20 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche vodorovnej m2 61,298
2,86*1,42+1,14*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,30 7,178
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 64,438
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "

-4,40*0,60 -2,640
" odpočet vystupujúceho muriva v vstupnej stene "

-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140

Súčet 61,298

21 711113141
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche zvislej m2 1,795
" sokel do v. 10 cm "

(0,20+7,50+0,20+(0,50+0,55*2)*2+0,20+5,95+0,70)*0,10 1,795
Súčet 1,795

22 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m 19,7451 | |

17,95*1,1 19,745

23 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA

Zhotovíte!’:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

2 3 4 5 6

767 Konštrukcie doplnkové kovové

24 767163100
Montáž zábradlia nerezové na terasy , výplň rebrovanie, kotvenie do 
podlahy zvrchu m 2,000

25 553520001100

Zábradlie nerezové ako napr. U MAKOV rozmer polia š/v
1500/1000 mm horizontálna výplň nerež kruhová, madlo kruhové, 
kotvenie do podlahy povrchová úprava brús. nerež, vrátane krytiek 
spojovacieho materiálu ks 2,000

26 76759019.01

Montáž oceľového roštu s osadzovacim rámom kotveným do
poteru a novým nerezovým krycím roštom vrátane kotviaceho 
materiálu ro ks 1,000
" rošt rozmeru 4400/600 mm . 1 ks " 1 1,000

Súčet 1,000

27 34099
Dodávka podlahového roštu oceľového s osadzovacim rámom z 
uholníkových profilov s nerezovým prekrytím rozm. 4400/600 mm ks 1,000

28 767590840
Demontáž podlahových konštrukcií nerezový rošt vrátane 
oceľového lamelového roštu , -0,03500t m2 2,640
rošt roz. 4400/600 mm , 1 ks

4,40*0,60*1 2,640

Súčet 2,640

29 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m %

771 Podlahy z dlaždíc

30 771275901 Montáž ukončujúcej lišty hrán m 43,743

31 553610015400.1 Lišta ukončujúca k obkladom a dlažbám dl. 2,50 m, nerež ks 18,900
"38,87/2,50= 15,54 ks "
18 18,000
Súčet 18,000

32 553610015400.2 Roň k lište nerezovej ukončujúcej vonkajší, vnútorný ks 7,000

33 771275901.1 Demontáž olištovania dlažby z nerezového profilu m 31,592
1,42+2,862+0,80+1,15+1,20*2+19,41 +2,05+1,50 31,592

Súčet 31,592

34 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 x 90
mm m 19,770
0,20*3+2,31 +0,95+19,41 +0,70+(0,50+0,55+0,55)*2 27,170
-(1,50+4,30+1,60) -7,400

Súčet 19,770

35 771541215
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vrátane škárovania m2 63,022
2,86*1,42+1,15*2,05+19,41*2,95+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 66,102

-4,30*0,60 -2,580

-0,50*0,50*2 -0,500

2,86*1,42+1,15*2,05+19,41*2,95+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 66,102

-4,30*0,60 -2,580

-0,50*0,50*2 -0,500

Súčet 63,022
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

1 2 3 4 5 6 7

36
597747)002500.
1

Dlažba gresová, mrazuvzdomä, protišmyková, rozm. 300/3UÔ/tí
mm m2 71,524
" soklík" 20,00*0,10 2,000

"dlažba" 63,022 63,022

Súčet 65,022

37 585860001100
Univerzálna flexibilná škárovacia hmota PCI Nanofug Premium 
(všetky odtiene), najmä na škárovanie obkladov/dlažieb z kameniny kg 52,018
’’soklík" 20,00*0,10 2,000

"dlažba" 63,022 63,022

Súčet 65,022

38 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

Celkom
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 3,093

5,37*1,44*0,40 3,093

Súčet 3,093

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3 3,093

87 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,200

" odvedenie dažďovej vody"

10,00*0,60*1,20 7,200

Súčet 7,200

88 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 7,200

3 162501102
Vodorovne premiestnenie vyKopKu po spevnenej ceste z norniny
tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 5,493

3,093+7,20 10,293

" odpočet obsypú"

-4,80 -4,800
Súčet 5,493

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 
1000 m m3 148,311

(30-3)*5,493 148,311

Súčet 148,311

100 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 5,493

5,493 5,493

Súčet 5,493

5 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 10,162

5,493*1,85 10,162

Súčet 10,162

101 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 4,800

" odvedenie dažďovej vody"

10,00*0,60*0,80 4,800

Súčet 4,800

4 Vodorovné konštrukcie
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava . Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

99 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 2,400

10,00*0,60*0,40 2,400

Súčet 2,400

5 Komunikácie

6 564281811
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm m2 2,320

" hr. 300 mm”

5,37*1,44*0,300 2,320

Súčet 2,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 631315611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 
mm m3 1,875
"b'StSTOVä'Tfiäžäťiiha V špäaS,, ,W.,220’-2bOľfiri1,,-'ľiTľ ZdbrYíŕrt vô 
výkope"

5,37*1,44*0,235*1,032 1,875

Súčet 1,875

8 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny mm. tr.G 8/1U 
oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 1,875

85 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 
vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 1,875

‘ 'Ďťstftrtôv's inazánina v soané.nr. mnv- nr.’ZJiyrť.ňľvB
výkope ”

5,37*1,44*0,235*1,032 1,875

Súčet 1,875

44 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 5,569
• bstonova mazamna v spadé nr. 2211-250 mm - hr. 2jomm vo 
výkope"

5,37*0,25 1,343

" cementový spádový poter hr. 120-150 mm = 135 mm "

(5,37+21,36+1,44)*0,15 4,226

Súčet 5,569

45 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 5,569

5,569 5,569

46 631362412
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
sietí KARÍ, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 52,646
Detonova rtnazanma v spaae nr. zzu-zou mm = nr. zxmm ŕTS 

teréne"

(5,37+0,30+0,15)*1,44 8,381

” vystuž spádového cementového poteru "

(5,37+21,36)*1,44*1,15 44,265

Súčet 52,646

47 632452300.1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30
MPa, hr. 100 mm ( hr. 120-150 mm ) m2 38,491
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 
Zhotovíte!':
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

" cementový spádový poter hr. 120-150 mm = 135 mm "

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

8 Rúrové vedenie

89 871324024
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 
DN 160 m 10,500

91 286140007000
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl. 1 m, ks 1,000

92 286140007100
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl. 3 m, ks 1,000

93 286140007200
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl. 6 m, ks 1,000

96 877325018 Montáž tvarovky kanalizačného potrubia D 160 mm ks 1,000

95 286530264500
Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 160
mm, ks 1,000

97 899623151
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 
16/20 v otvorenom výkope m3 0,200

" obetónovanie tvarovky" 0,20 0,200

Súčet 0,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82 959941111

onemicKa Kotva s Kotevnym svorníkom tesnená cnemicKou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 
mm ks 36,000

” kotvenie zábradia 1 stfpik / 2 kotvy celkovo 3 stĺpiky"

18*2 36,000

Súčet 36,000

13 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 5,774

" podkladný betón hr. 150 mm

" nepodpivničená časť

5,37*1,44*0,15 1,160

" ostatná plocha na suteréne ”

21,36*1,44*0,15 4,614

Súčet 5,774

52 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 4,614

" plocha na suteréne hr. 150 mm "

21,36*1,44*0,15 4,614

Súčet 4,614

14 965081812
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových 
alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t m2 38,534

(5,40+21,36)*1,44 38,534

Súčet 38,534
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

86 972056001. pc
Vrty diamantovými korunkami D 6 mm do stropov -
železobetónových -0,00001t cm 150,000

vny uo jestvujúcej aôšKy pre vystuž poaiaa. Detonu v rerene ai. 
15 cm 6 mm , ks 10 ”

15*10 150,000

Súčet 150,000

15 974083103
Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky 
nad 100 do 150 mm m 8,250

1,44+5,37+1,44 8,250

Súčet 8,250

16 976071111 Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t m 27,000

1,50*18 27,000

Súčet 27,000

17 978059611
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších 
vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t m2 2,673

" sokel v. 0,10 m "

(5,37+21,36)*0,10 2,673

Súčet 2,673

18 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,446

19 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 182,671

(30-1 )*6,299 182,671

Súčet 182,671

20 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 16,446

21 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 50,392

(50-10)/5*6,299 50,392

Súčet 50,392

22 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 16,446

99 Presun hmôt HSV

83 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 21,150

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

24 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche vodorovnej m2 38,491

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

25 711113141
Izôiačia proti zémnej vinKOSti a povrcnovéj Vúdé AQUAFIN' 2K"hŕ: '2 
mm na ploche zvislej m2 2,673

" sokel v. 0,10 m "

(5,37+21,36)*0,10 2,673
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotovíte!':
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

Súčet 2,673

26 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m 29,403

" sokel v. 0,10 m "

5,37+21,36 26,730

Súčet 26,730

27 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %

767 Konštrukcie doplnkové kovové

67 767163100
Montáž zábradlia nerezové na terasy , výplň rebrovanie, kotvenie 
do podlahy zvrchu m 26,730

5,37+21,36 26,730

Súčet  26,730

68 553520001100

Zábradlie nerezové ako napr. UMAKOV rozmer polia š/v
1500/1000 mm horizontálna výplň nerež kruhová, madlo kruhové, 
kotvenie do podlahy povrchová úprava brús. nerež, vrátane 
krytiek spojovacieho materiálu ks 26,730

30 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m %

771 Podlahy z dlaždíc

73 771275901 Montáž ukončujúcej lišty hrán m 28,170

5,37+21,36+1,44 28,170

Súčet 28,170

74 553610015400.1 Lišta ukončujúca k obkladom a dlažbám dl. 2,50 m nerež ks 29,579

28,17 *1,05    29,579

75 553610015400.2 Roh k lište nerezovej ukončujúcej ks 1,000

35 771415004
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 x 90
mm m 26,950

sokel v. 0,10 m "

0,50+2,00*11 +2,05+1,60+0,80 26,950

Súčet  26,950

78 771541215
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vrátane škárovania m2 38,491

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

79
597740002500.
1

Dlažba gresová, mrazuvzdorná, protišmyková, rozm. 300/300/8 
mm m2 42,340

38,491 *1,1 42,340

80 585860001100

Univerzálna flexibilná škárovacia hmota PCI Nanofug Premium 
(všetky odtiene), najmä na škárovanie obkladov/dlažieb z 
kameniny

kg 30,793

38,491 * 0,8 30,793
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

84 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

Celkom
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Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3
VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 612462402
Vnútorná sanaóna omietka stien BAUMľl Sanova 
prednástrek, krytie 100% m2 25,000
" stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % "

"stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% "

" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % "

25,00 25,000

Súčet 25,000

2 612462412
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová 
omietka WTA, hr. 20 mm m2 25,000

3 612462441
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná 
omietka, hr. 3 mm m2 25,000

g Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 15,720
"stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % " 4,60*1,20 5,520
" stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% " 4,30*1,20 5,160
" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % ” 4,20*1,20 5,040
Súčet 15,720

5|95290111l Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 28,2201 | |

"stena 4,60*2,90 m " 4,60*1,35 6,210
"stena 4,30*2,90 m "4,20*1,35 5,670

" stena 4,20*2,90 m ” 4,30* 3,80 16,340
Súčet 28,220

6 952901411
vyčistenie ostatnycn oDjeKtov (Kanaiov, zásobníkov a poa.j 
akejkoľvek výšky - svetlík m2 12,760

(4,40+0,60)*2*1,00+4,60*0,60 12,760
Súčet 12,760

7 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových -0,04600t m2 25,000
" stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % "

"stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% "

" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % "

25,00 25,000

Súčet 25,000

8 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,150

9 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alši
1 km t 33,350
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3

VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

(30-1)*1,15 33,350

Súčet 33,350

10 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 1,150

11 979082121
vnutrostaveniskDva aoprava sutiny a vyburanycn nmorza
každých ďalších 5 m t 9,200

(50-10)/5*1,15 9,200

Súčet 9,200

12 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné t 1,150

99 Presun hmôt HSV

13 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,957

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolácie proti vode a vlhkosti

14 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 
2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 2,760
"svetlík"

4,60*0,60 2,760
Súčet 2,760

15 711113141
Izoiacia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AUliAHN 
2K hr. 2 mm na ploche zvislej m2 10,000
(4,40+0,60)*2*1,00 10,000
Súčet 10,000

| 16 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m í5,4001 | |

(4,40+0,60)*2+1,00*4 14,000

Súčet 14,000

17 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m %

784 Maľby

18 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m m2 37,990
"stena 4,60*2,90 m " 4,60*2,90 13,340
"stena 4,30*2,90 m "4,30*2,90 12,470

"stena 4,20*2,90 m "4,20*2,90 12,180

Súčet 37,990

19 784452271

iviaioy z maliarskycn zmesi nrimalex, Harmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3,80 m m2 37,990
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3
VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponúk

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

Celkom
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Príloha č. 3 k Výzve na predloženie ponuky 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača:

2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:

3. IČO:

4. DIČ:

5. IČ pre daň:

6. Telefón, e-mail, webová stranka:

7. Bankové spojenie - číslo účtu (IBAN):

8. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti budovy s odstránením
vlhkosti v suteréne budovy NKÚ SR.

9. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a 
bočnej časti budovy s odstránením vlhkosti v 

suteréne budovy NKÚ SR.

Cena v eurách 
bez DPH DPH v eurách Cena v eurách 

s DPH

1. Etapa č. 1

2. Etapa č. 2

3. Zníženie vlhkosti v objekte

SPOLU

Poznámka: Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Dátum:

odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača





Príloha č. 4 k Výzve na predloženie ponuky 

Číslo zmluvy:

NÁVRH

ZMLUVA 0 DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Sídlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26 
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665 
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH 
Zastúpený: Ing. Karol Mitrík, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603 
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 
Sídlo/miesto podnikania:

štatutárny orgán:
IČO:
Zapísaný v:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN: 
Kontakt: e-mail/fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

l



(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou na uskutočňovanie stavebných prác „Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti 
budovy s odstránením vlhkosti v suteréne budovy NKÚ SR.“, ktorá bola zadávaná podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
b) predmet tejto zmluvy je mu jasný a na základe svojich schopností, odbornej spôsobilosti, technického 

vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, kompletne a na 
požadovanej odbornej úrovni v súlade s platnými právny normami a STN a v tejto zmluve dohodnutých 
lehotách, termínoch a kvalite.

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť dielo „Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti 
budovy s odstránením vlhkosti v suteréne budovy NKÚ SR“ (ďalej len „dielo“) na základe, v súlade 
a rozsahu:

a) s architektonickým a stavebným riešením v zmysle dokumentácie k realizácii stavby (technická správa, 
výkresová časť), vypracovanou Ing. árch. Danou Zongorovou, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy,

b) so špecifikáciou položkového rozpočtu (ocenený výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
c) s požiadavkami objednávateľa a za podmienok uvedených v tejto zmluve,
d) s povoleniami príslušných orgánov štátnej správy vydanými v rámci povoľovacích konaní, ak ich 

vydanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela,
e) s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa 
protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.

2.2 Predmetom zmluvy a záväzkom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uvedeného v bode 2.1 sú aj ďalšie plnenia 
zhotoviteľa, a to:

a) zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN,

b) vedenie stavebného denníka,
c) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti s realizáciou diela vrátane ich likvidácie, a to v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
d) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov, príp. konštrukcií zabudovaných do 

diela a použitých v rámci zhotovovania diela, ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, 
zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi právnymi normami 
a právnymi predpismi,
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e) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach a súvisiacich predpisov, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona o životnom 
prostredí, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o energetike, zákona o telekomunikáciách, 
zákona o požiarnej ochrane, zákona o pozemných komunikáciách, zákona o premávke na pozemných 
komunikáciách a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných noriem 
miestnej samosprávy, STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela,

f) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v 
jeho okolí,

g) obstaranie prípadných stavebnosprávnych povolení, iných správnych rozhodnutí, povolení, alebo 
súhlasov príslušných orgánov miestnej štátnej správy, obecnej samosprávy a dotknutých právnických 
a fyzických osôb súvisiacich so zhotovením diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy plnením 
objednávateľa,

h) uzavretie zmluvy na poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela 
počas celého obdobia jej zhotovovania a 3 mesiace od odovzdania diela objednávateľovi podľa tejto 
zmluvy (ďalej len „zmluva o poistení zodpovednosti za škodu“),

i) účasť na odovzdaní diela objednávateľovi a poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pri realizácií a 
odovzdávaní diela,

j) ďalšie činnosti a povinností súvisiace so zhotovením diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

2.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 a 2.2 sú záväzne stanovené typmi 
materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných vo 
výkaze výmer diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy a touto zmluvou.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, po jeho riadnom a včasnom zhotovení za podmienok uvedených 
v článku 8 od zhotoviteľa prevziať a v súlade s ustanoveniami článkov 4 a 5 zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 
jeho zhotovenie.

Článok 3 
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo v lehote, ohraničenej týmito termínmi:

a) začatie zhotovovania diela: ................... Akt odovzdania a prevzatia staveniska, za podmienok
dohodnutých v článku 6, sa uskutoční v mieste zhotovovania stavby v deň a hodinu, ktoré si písomne, 
najneskôr 5 kalendárnych dní pred začatím zhotovovania diela dohodnú objednávateľ a zhotoviteľ; ak sa
zhotoviteľ a objednávateľ nedohodnú na dni a hodine prevzatia staveniska diela ........ podľa
predchádzajúcej časti vety, tak dňom odovzdania a prevzatia staveniska diela je piaty pracovný deň od 
začatia zhotovenia diela t.j. dňa.... so začiatkom o 9,00 hod. v mieste zhotovovania stavby,
b) zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo najneskôr do...........

3.2 Zhotoviteľ začne so zhotovovaním diela dňom uvedeným v bode 3.1 písm. a), v ktorom objednávateľ 
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko po splnení podmienok uvedených v článku 6, a zhotoviteľ od 
objednávateľa preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 6.

3.3 Zhotoviteľ ukončí zhotovovanie po predchádzajúcom splnení svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, 
a to najmä v článku 8 bode 8.8, najneskôr v posledný deň lehoty na zhotovenie diela, t.j. v termínoch 
uvedených v bode 3.1.

3.4 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť stavenisko a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr v deň 
odovzdania diela po ukončení stavebných prác podľa bodu 3.1.

3.5 Rekonštrukčné práce budú prebiehať prevažne v pracovné dni najskôr od 6:00 hod. najneskôr do 18:00 
hod. a v prípade potreby aj počas dní pracovného pokoja najskôr od 6:00 hod. najneskôr do 14:00 hod, 
pričom búracie práce je možné vykonávať len v pracovné dni najskôr od 13:00 hod. najneskôr do 18:00 hod.
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a počas dní pracovného pokoja najskôr od 7:00 hod. najneskôr do 14:00 hod.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie 
objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní diela, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Článok 4 
Cena za dielo

4.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom riadne zhotovené a prevzaté dielo podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade so zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu, vo výške:

...................eur bez DPH, slovom:................................................................... bez DPH,

t.j....................eur s DPH, slovom:........................................................................s DPH

v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy.

4.2 Výška ceny za dielo, uvedená v bode 4.1, je určená na základe a v súlade so záväzným Rozpočtom diela, 
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

4.3 V cene uvedenej v bode 4.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s jeho plnením podľa tejto 
zmluvy, cena je dohodnutá ako pevná a konečná.

4.4 K navýšeniu dohodnutej výšky ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 nemôže dôjsť.

4.5 Znížiť cenu uvedenú v bode 4.1 o ceny prác, ktoré nemajú byť vykonané, je možné na základe písomnej 
požiadavky objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena uvedená v bode
4.1 sa zníži o súčet cien jednotlivých položiek týchto nevykonaných prác, uvedených v Rozpočte diela.

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v ocenenom výkaze výmer sú zahrnuté všetky práce, výkony a materiály 
potrebné na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jej príloh. Ak v priebehu realizácie diela zhotoviteľ zistí, 
že sú na splnenie predmetu zmluvy potrebné ďalšie práce, výkony alebo materiály, ktoré nie sú uvedené 
v Rozpočte diela a vyplývajú z dokumentácie realizácie stavby alebo z ďalšieho plnenia predmetu zmluvy, 
zaväzuje sa ich zhotoviteľ riadne a odborne vykonať a poskytnúť na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

Článok 5
Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z ceny za dielo.

5.2 Po zhotovení a odovzdaní diela podľa čl. 3 bodu 3.1 písm. b) na základe preberacieho konania a po splnení 
podmienok uvedených včl. 8 bode 8.7, je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi faktúru za 
zhotovené dielo.

5.3 Prílohou faktúry je položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme 
po jeho predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom v písomnej forme a zápisnica o ukončení diela 
podľa čl. 8 bodu 8.7.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ktorá nebude obsahovať príslušné 
náležitosti požadované podľa tejto zmluvy alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch exemplároch, je splatná 
v lehote 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
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5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že po úhrade faktúry budú považované všetky pohľadávky zhotoviteľa 
voči objednávateľovi za vysporiadané. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy 
z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

Článok 6
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spolupôsobenie objednávateľa

6.1 Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce:

a) v odovzdaní staveniska a ďalších náležitostí (najmä ako v bode 2.1 písm. d) a v bode 2.2) potrebných 
pre zhotovenie diela,

b) v zabezpečení výkonu stavebného dozoru objednávateľa počas celej doby zhotovovania diela.

6.2 V čase uvedenom v článku 3 bod 3.1 písm. a) odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v mieste budúceho 
zhotovenia diela stavenisko, t.j. priestor vymedzený ako stavenisko.

6.3 K začatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 6.1, je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi jedno vyhotovenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu uzavretú v súlade s 
ustanovením čl. 9 bodu 9.2 na obdobie uvedené v čl. 2 bode 2.2 písm. j), alebo overenú kópiu.

6.4 Stavebný dozor objednávateľa bude počas celej doby zhotovovania diela najmä:

a) kontrolovať vecný a časový postup v zhotovovaní diela a súlad zhotovovaného diela s projektovou 
dokumentáciou, harmonogramom, podmienkami podľa tejto zmluvy a inými dokladmi odovzdanými 
objednávateľom zhotoviteľovi,

b) oprávnený sledovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, pripájať k nim svoje 
upozornenia na nedostatky zhotoviteľa zistené pri zhotovovaní diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa 
pokyny súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Článok 7
Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace so zhotovovaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

a) zabezpečiť prípadné potrebné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením 
zariadenia staveniska, s prepravnými trasami a nakladaním s odpadmi,

b) predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu uvedenú a uzavretú v 
súlade s čl. 9 bodom 9.2,

c) písomne predložiť objednávateľovi spôsob nakladania s odpadom,
d) predložiť objednávateľovi menný zoznam zamestnancov a informácie o zamestnancoch alebo iných 

osobách, ktorí budú plniť zmluvu, v rozsahu stanovenom objednávateľom spolu s výpisom z registra 
trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia objednávateľovi na účely vydania 
povolenia pre vstup cudzích osôb do areálu objednávateľa, pričom o každej zmene takej osoby bude 
zhotoviteľ vopred písomne informovať objednávateľa a ku každej takej novej osobe ešte pred 
výkonom jej činnosti predloží zhotoviteľ objednávateľovi jej výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace.
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7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

a) viesť na stavbe stavebný denník,
b) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí v opačnom prípade 

zodpovedá za ich poškodenie,
c) zhotoviť dielo podľa dokumentácie realizácie stavby, tejto zmluvy, platných a účinných právnych 

noriem, STN, a iných technických predpisov,
d) upozorniť objednávateľa na prípadné chyby v dokumentácii realizácie stavby, v opačnom prípade 

zodpovedá za škody vzniknuté z titulu chýb v dokumentácii realizácie stavby,
e) použiť na zhotovovanie diela materiál, výrobky a konštrukcie, kvalitatívne zodpovedajúce 

dokumentácii realizácie stavby, príslušným právnym normám, STN, iným technickým predpisom a bez 
práv tretích osôb k ním a pred ich zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi doklady o ich 
kvalite,

f) poskytnúť objednávateľovi na výber minimálne 3 druhy keramických dlaždíc, ktoré budú tvoriť podlahu 
- nášľapnú vrstvu,

g) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok, 
prípadne ktorými by porušil právny alebo technický predpis,

h) zabezpečiť účasť svojich pracovníkov pri výkone stavebného dozoru objednávateľa,
i) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo vád v zhotovovaní diela zistených 

objednávateľom alebo projektantom objednávateľa,
j) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
k) zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas 

vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
l) v prípade vzniku poistnej udalosti na stavbe vykonať potrebné spolupôsobenie vyplývajúce 

zhotoviteľovi z poistnej zmluvy uzavretej podľa čl. 9 bodu 9.2 tak, aby poisťovňa objednávateľovi 
bezodkladne poskytla plnenie zodpovedajúce rozsahu spôsobenej škody vzniknutej objednávateľovi 
na jeho majetku v dôsledku tejto poistnej udalosti,

m) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej 
zhotoviteľovi zhotovovať dielo a o poistnej udalosti,

n) predložiť objednávateľovi informácie o zamestnancoch alebo iných osobách, ktorí nie sú uvedení 
v zozname podľa bodu 7.1 písm. d) a budú plniť zmluvu, v rozsahu stanovenom objednávateľom, na 
účely vydania povolenia na vstup cudzích osôb do areálu objednávateľa,

o) plniť predmet zmluvy len s tými zamestnancami alebo inými osobami, ktorých oznámil objednávateľovi 
podľa bodu 7.1 písm. d) a bodu 7.2 písm. n) a ktorým objednávateľ vydal povolenie na vstup do areálu 
objednávateľa.

7.3 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ zodpovedá za:

a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnene sa 
zdržujúcich na stavenisku,

b) správnosť a kvalitu diela,
c) prípadné vady diela.

7.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať zmenu v zhotovovaní diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa a dodatku k zmluve, ktorým dôjde k tejto zmene v zhotovovaní diela, pričom všetky zmeny 
materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny diela musia kvalitatívne zodpovedať dokumentácii realizácie
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stavby. Týmto nie je dotknutý čl. 4 bod 4.4 a 4.5 tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať čas plnenia uvedený v čl. 3. Nedodržiavanie času plnenia o viac ako 10 dní 
sa považuje za závažné porušenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

7.6 Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy môže zastupovať na základe osobitného poverenia v rozsahu 
uvedenom v bode 7.7 a v bode 7.8 oprávnená osoba objednávateľa vo veciach projektových a technických 
(ďalej len „oprávnená osoba objednávateľa“). Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť oprávnenú 
osobu objednávateľa.

7.7 Oprávnená osoba objednávateľa je oprávnená v rámci plnenia zmluvy konať, podpisovať a preberať 
písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, protokol 
o odovzdaní staveniska, protokol o odovzdaní a prevzatí diela a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.

7.8 Oprávnená osoba objednávateľa je oprávnená vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinuje 
inžiniersko-projektovú činnosť medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

7.9 Pri zhotovení diela plní na strane zhotoviteľa funkciu hlavného stavby vedúceho....................................

7.10 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom subdodávateľ, ktorého sa 
návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne 
plniť predmet zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať 
minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona písm. e) o verejnom obstarávaní.

Článok 8
Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela

8.1 Odovzdávanie a preberanie diela po jeho riadnom zhotovení sa uskutoční na preberacom konaní v mieste 
stavby, najneskôr v deň uvedený v čl. 3 bode 3.1 písm. b).

8.2 K začatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi tieto 
náležitosti:

a) kópie listov zo stavebného denníka,
b) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so 

zhotovovaním diela na skládkach,
c) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so 

stavebným zákonom, zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na 
výrobky a posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy v troch 
vyhotoveniach, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu,

d) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných predpisov, 
technických noriem a podľa dokumentácie realizácie stavby, prípadne so zmenami požadovanými 
objednávateľom počas jeho zhotovovania,

e) položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme,
f) projekt skutočného vyhotovenia diela.
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8.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že za riadne zhotovené dielo pripravené zhotoviteľom na odovzdanie 
objednávateľovi sa považuje dielo, ktoré je zhotovené podľa dokumentácie realizácie stavby a podľa tejto 
zmluvy, pripadne so zmenami požadovanými objednávateľom počas jej zhotovovania vykonanými v súlade 
s touto zmluvou, pričom:
a) dielo nevykazuje žiadne nedorobky a je zhotovené bez vád,
b) zhotoviteľ predložil k preberaciemu konaniu všetky náležitosti uvedené v bode 8.2.

8.4 Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného diela vyhotoví objednávateľ v priebehu preberacieho 
konania.

8.5 Objednávateľ:

a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 8.3 písm. a),
b) nepokračuje v preberacom konaní, ak zhotoviteľ nepredložil náležitosti uvedené v bode 8.2.

8.6 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 8.5, preberacie konanie diela sa zopakuje v náhradnom termíne. O 
tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ponúknuté 
dielo neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie a v ktorej zároveň zhotoviteľ uvedie svoje 
stanovisko k dôvodom neprevzatia ponúknutého diela a po dohode s objednávateľom aj termín 
opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť dlhší ako 15 dní od neúspešného preberacieho 
konania.

8.7 Po ukončení preberacieho konania diela, po vyprataní zariadenia staveniska, po predložení dokladov o 
odovzdaní všetkých plôch užívaných zhotoviteľom ich správcom, ako aj na základe výsledku z obhliadky 
vyprataného a vyčisteného staveniska, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela, ktorej podpísanie 
zodpovednými zástupcami zmluvných strán bude oprávňovať zhotoviteľa predložiť objednávateľovi faktúru 
za dielo.

8.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na zhotovovanom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania, bez 
zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do 
10 kalendárnych dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

Článok 9
Osobitné ustanovenia

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadne vzniknuté škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám 
počas zhotovovania diela, alebo v súvislosti s jeho zhotovovaním vlastným zavinením, ako aj za škody 
spôsobené osobami, ktoré použije na splnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

9.2 V záujme zabezpečenia zhotovovaného diela pred prípadnými dôsledkami uvedenými v bode 9.1 zhotoviteľ 
v súlade s čl. 2 bodom 2.2 písm. j) uzavrie s poisťovňou, ako poistite!’ zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu vo výške najmenej 20 000 eur a zabezpečí platnosť a účinnosť tejto zmluvy počas zhotovovania 
diela. Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri zhotovovaní 
diela alebo ich overenú kópiu odovzdá v súlade s článkom 6 bod 6.3 objednávateľovi. Súčasne je zhotoviteľ 
povinný poskytnúť objednávateľovi v súvislosti s prípadným vznikom poistnej udalosti v súlade s článkom 
7 bod 7.2 písm. I) potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je do piatich dní od doručenia výzvy objednávateľa povinný
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predložením úradne overenej kópie poistnej zmluvy a dokladom o zaplatení poistného platnosť a účinnosť 
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, a to kedykoľvek počas zhotovovania diela a 3 mesiace od 
odovzdania a prevzatia celého diela.

9.3 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi správnymi orgánmi, alebo miestnou 
samosprávou alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu 
porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, ako zhotoviteľom 
spôsobenú škodu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po 
obdŕžaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie 
alebo finančného nároku.

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom 
Obchodnom zákonníku, s ktorou tento Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy. 
Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy, a to v prípadoch, ak:

a) nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom Obchodnom zákonníku, s ktorou tento Obchodný 
zákonník spája právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy,

b) zhotoviteľ závažne porušil zmluvu spôsobom uvedeným v čl. 7 bode 7.5,
c) zhotoviteľ poruší inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy, ako je uvedená v písmene a) alebo b) 

tohto bodu a k náprave nedôjde ani v lehote do 5 dní po vznesení objednávateľovho písomného 
upozornenia na jeho porušenie zápisom v stavebnom denníku, zápisom z kontrolného dňa alebo 
osobitným listom odoslaným mu e-mailom a súčasne, najneskôr však v lehote do 3 dní po odoslaní e
mailom, aj doporučene prostredníctvom pošty.

9.5 Ak objednávateľ za podmienok uvedených v bode 9.4 využije svoje právo a od tejto zmluvy jednostranne 
odstúpi z dôvodov uvedených v bode 9.4, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi časť ceny za už vykonané, 
odovzdané a objednávateľom prebraté práce a výkony vo výške uvedenej pre tieto práce a výkony 
v rozpočte stavby, pričom pre odovzdanie, prevzatie, vyúčtovanie a platenie takýchto prác a výkonov, platia 
obdobne ako pre celé dielo podmienky dohodnuté v tejto zmluve.

9.6 Zmluvné strany vykonávajú právne úkony súvisiace s plnením tejto zmluvy v písomnej forme a doručujú si 
ich poštou alebo osobne na podateľňu druhej zmluvne strany alebo osobe oprávnenej preberať poštu, 
pričom podateľňa alebo osoba oprávnená preberať poštu písomne potvrdí doručenie dokumentu.

Článok 10 
Záručná doba

10.1 Záručná doba zhotoveného a odovzdaného diela špecifikovaného v čl. 2. bode 2.1 tejto zmluvy trvá 60 
mesiacov. Výnimku tvoria súčasti s dlhšou záručnou dobou ako 60 mesiacov stanovenou výrobcom. 
V tomto prípade sa záručnou dobou rozumie táto dlhšia výrobcom stanovená záručná doba.

10.2 Záručná doba diela začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela na preberacom konaní uskutočnenom 
podľa tejto zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa 
tejto zmluvy, zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by 
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo 
bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na úspešne
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ukončenom preberacom konaní.

10.4 Na základe písomnej reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného 
odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do 3 pracovných dní od 
oznámenia vady zhotoviteľovi, bezodplatne odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela, a to aj 
v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby 
právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád 
zhotoviteľ.

10.5 Ak sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v 
súlade s § 373 a násl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú z takéhoto titulu 
vzniknutú škodu.

Článok 11
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

11.1 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo 
uvedenej v čl. 4 bode 4.1 za každý deň omeškania:

a) s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého diela v 
termíne uvedenom v čl. 3 bode 3.1 písm. b),

b) s vyprataním a vyčistením staveniska v termíne uvedenom včl. 3 bode 3.4 a za podmienok 
uvedených v čl. 8 bode 8.7,

c) s predložením poistnej zmluvy v termíne a s náležitosťami uvedenými v čl. 9 bode 9.2,
d) s odstránením prípadných vád na zhotovenom a odovzdanom diele, za podmienok uvedených v čl. 

8 bode 8.8,
e) so splnením ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. 7 bode 7.4 a bode 7.5 zmluvy,
f) so splnením jednotlivých činností uvedených v čase uvedenom v harmonograme.

11.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyúčtovanej podľa bodu 11.1 je 10 dní od doručenia výzvy na jej 
zaplatenie zhotoviteľovi.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyúčtovanej zhotoviteľovi podľa bodu 11.1 nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli z viny zhotoviteľa počas zhotovovania 
diela, ako aj v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy zaviazal.

11.4 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi 
úroky z omeškania platieb v minimálnej výške stanovenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.2 Prílohami k tejto zmluve sú:
a) Príloha č. 1 - Harmonogram zhotovenia diela
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b) Príloha č.2- Rozpočet diela (výkaz výmer)
c) Príloha č. 3 - Dokumentácia k realizácii stavby (technická správa, výkresová časť)

12.3 Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.4 V prípade, že sa stane neplatným niektoré z ustanovení tejto zmluvy, ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú 
týmto nedotknuté v platnosti ďalej.

12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene, týkajúcej sa plnenia predmetu zmluvy 
alebo o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej 
republiky.

12.7 Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 
2 rovnopisy. Objednávateľ obdrži 2 rovnopisy.

12.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili 
slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa......................

Za zhotoviteľa:

V..........................dňa....................

Ing. Karol Mitrík 
predseda
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Príloha č. 1 Harmonogram zhotovenia diela k Návrhu Zmluvy o dielo

HARMONOGRAM ZHOTOVENIA DIELA
Spoločnosť (názov, sídlo, IČO DIČ, IČ DPH):

Stavba: Rekonštrukcia spevnených plôch z prednej a bočnej časti budovy s odstránením vlhkosti v suteréne
budovy NKÚ SR

Začiatok prác: 13.07.2020

Ukončenie prác: 31.08.2020

Rozpis stavebných prác:

1) Etapa č.1 v mesiaci júl 2020 / v mesiaci august 2020:

2) Etapa č.2 v mesiaci júl 2020 / v mesiaci august 2020:

3) Zníženie vlhkosti v objekte v mesiaci júl 2020 / v mesiaci august 2020:

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis zhotoviteľa





Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR, Priemyselná 2, BA
Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. í

I !.... 2 I 3 I 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

I 1 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 4,664| |

" debnenie poteru v. 120 mm

(2,95+2,86+19,41 +2,95+0,70+4,40*2+0,60*2)*0,120 4,664
Súčet 4,664

2 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 4,664

3 631362412
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
sietí KARÍ, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 72,397
1,70*1,42+2,31*1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 8,831
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 66,091
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m"

-4,40*0,60 -2,640
" odpočet pilierov v podlahe

-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140
Súčet 62,951
62,954*1,15 72,397

Súčet 72,397

4 632452300.1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, 
hr. 100 mm ( hr. 120-150 mm ) m2 62,951
1,70*1,42+2,31 *1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 8,831
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 66,091
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "

-4,40*0,60 -2,640
" odpočet pilierov v podlahe 

-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140

Súčet 62,951
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5|919722111 Dilatačné škáry rezané m 5,9001 |

2,95*2 5,900
Súčet 5,900

6 553610001900 Dilatačná lišta m 5,9001 |

2,95*2 5,900

Súčet 5,900

7 959941111

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 
mm ks 6,000
" kotvenie zábradia 1 stĺpik / 2 kotvy celkovo 3 stĺpiky"
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

Pľ 2 | 3 I 4 ( 5 I 6 I 7 |

3*2 6,000

Súčet 6,000

8 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 9,443
*0,15 1,325

(2,95*19,41 )*0,15 8,589

Medzisúčet 9,914
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "

-4,40*0,60*0,15 -0,396

" odpočet pilierov v podlahe

-0,50*0,50*2*0,15 -0,075

Medzisúčet -0,471

Súčet 9,443

9 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 9,443
*0,15 1,325
(2,95*19,41 )*0,15 8,589
Medzisúčet 9,914
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "
-4,40*0,60*0,15 -0,396
" odpočet pilierov v podlahe

-0,50*0,50*2*0,15 -0,075
Medzisúčet -0,471

Súčet 9,443

Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových alebo 
10 965081812 keramických, hr. nad 10 mm, vrátane lepidla -0,06500t m2 60,537

2,31 *1,42+1,15*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 6,417
2,95*19,41 57,260

Medzisúčet 63,677
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "

-4,40*0,60 -2,640
" odpočet pilierov v podlahe

-0,50*0,50*2 -0,500

Medzisúčet -3,140

Súčet 60,537
11197606111. pc 01 |Demontáž olištovania podlahových hrán , -0,00061 [m | 40,2401

1,42+1,17+0,62*2+1,15+19,41 +2,05+2,00+0,90*2 30,240
" olištovanie roštu

(0,60+4,40)*2 10,000

Súčet 40,240
12|976071111 |Vybúranie kovových zábradlí vrátane kotvenia, -0,04000t |m | 4,050|

2,05+2,00 4,050

Súčet 4,050
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

1 2 3 4 5 6 7

13 978059611
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších 
vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t m2 1,795
" osekanie sokla do v. 10 cm ”

(0,20+7,50+0,20+(0,50+0,55*2)*2+0,20+5,95+0,70)*0,10 1,795
Súčet 1,795

14 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 25,708
15 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 750,897

(30-1 )*25,893 750,897

Súčet 750,897

16 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 25,708

17 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m t 207,144
(50-10)15*25,893 207,144

Súčet 207,144

18 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 25,708

99 Presun hmôt HSV

19 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 17,288

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

20 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche vodorovnej m2 61,298
2,86*1,42+1,14*0,62+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,30 7,178
2,95*19,41 57,260
Medzisúčet 64,438
" odpočet nerezového roštu o rozm. 4,40/0,60 m "
-4,40*0,60 -2,640
" odpočet vystupujúceho muriva v vstupnej stene "
-0,50*0,50*2 -0,500
Medzisúčet -3,140

Súčet 61,298

21 711113141
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche zvislej m2 1,795
” sokel do v. 10 cm ”

(0,20+7,50+0,20+(0,50+0,55*2)*2+0,20+5,95+0,70)*0,10 1,795
Súčet 1,795

22 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m 19,7451 | |

17,95*1,1 19,745

23 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

I 1 2 3 4 5 6 ........... /

767 Konštrukcie doplnkové kovové

24 767163100
Montáž zábradlia nerezové na terasy , výplň rebrovanie, kotvenie do 
podlahy zvrchu m 2,000

25 553520001100

Zábradlie nerezové ako napr. UMAKOV rozmer polia š/v
1500/1000 mm horizontálna výplň nerež kruhová, madlo kruhové, 
kotvenie do podlahy povrchová úprava brús. nerež, vrátane krytiek 
spojovacieho materiálu ks 2,000

26 76759019.01

Montáž oceľového roštu s osadzovacim rámom kotveným do
poteru a novým nerezovým krycím roštom vrátane kotviaceho 
materiálu ro ks 1,000
“ rošt rozmeru 4400/600 mm . 1 ks " 1 1,000

Súčet 1,000

27 34099
Dodávka podlahového roštu oceľového s osadzovacim rámom z 
uholníkových profilov s nerezovým prekrytím rozm. 4400/600 mm ks 1,000

28 767590840
Demontáž podlahových konštrukcií nerezový rošt vrátane 
oceľového lameiového roštu , -0,03500t m2 2,640
rošt roz. 4400/600 mm , 1 ks

4,40*0,60*1 2,640

Súčet 2,640

29 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m %

771 Podlahy z dlaždíc

30 771275901 Montáž ukončujúcej lišty hrán m 43,743

31 553610015400.1 Lišta ukončujúca k obkladom a dlažbám dl. 2,50 m, nerež ks 18,900
"38,87/2,50= 15,54 ks "
18 18,000
Súčet 18,000

32 553610015400.2 Roh k lište nerezovej ukončujúcej vonkajší, vnútorný ks 7,000
33 771275901.1 Demontáž olištovania dlažby z nerezového profilu m 31,592

1,42+2,862+0,80+1,15+1,20*2+19,41+2,05+1,50 31,592

Súčet 31,592

34 771415004
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 x 90
mm m 19,770
0,20*3+2,31+0,95+19,41+0,70+(0,50+0,55+0,55)*2 27,170
-(1,50+4,30+1,60) -7,400

Súčet 19,770

35 771541215
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vrátane škárovania m2 63,022
2,86*1,42+1,15*2,05+19,41*2,95+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 66,102

-4,30*0,60 -2,580
-0,50*0,50*2 -0,500

2,86*1,42+1,15*2,05+19,41*2,95+1,60*0,20*2+4,30*0,20+0,70*1,32 66,102

-4,30*0,60 -2,580
-0,50*0,50*2 -0,500

Súčet 63,022
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 1

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 1

1 2 3 4 5 6 7

36
597/40002500.
1

Dlažba gresová, mrazuvzdomä. proiiémykova,.rozm. 300/300/8
mm m2 71,524
" soklík" 20,00*0,10 2,000
"dlažba " 63,022 63,022

Súčet 65,022

37 585860001100
Univerzálna flexibilná škárovacia hmota PCI Nanofug Premium 
(všetky odtiene), najmä na škárovanie obkladov/dlažieb z kameniny kg 52,018
" soklík" 20,00*0,10 2,000

"dlažba" 63,022 63,022

Súčet 65,022

38 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

Celkom
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 3,093

5,37*1,44*0,40 3,093

Súčet 3,093

2 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3 3,093

87 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,200

" odvedenie dažďovej vody"

10,00*0,60*1,20 7,200

Súčet 7,200

88 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri htbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 7,200

3 162501102
vodorovne premiestnenie vyKopKu po spevnenej ceste z norniny
tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 5,493

3,093+7,20 10,293

" odpočet obsypú ”

-4,80 -4,800
Súčet 5,493

4 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 
1000 m m3 148,311

(30-3)*5,493 148,311

Súčet 148,311

100 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 5,493

5,493 5,493

Súčet 5,493

5 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 10,162

5,493*1,85 10,162

Súčet 10,162

101 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny m3 4,800

'' odvedenie dažďovej vody "

10,00*0,60*0,80 4,800

Súčet 4,800

4 Vodorovné konštrukcie
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

99 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm m3 2,400

10,00*0,60*0,40 2,400

Súčet 2,400

5 Komunikácie

6 564281811
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm m2 2,320

" hr. 300 mm"

5,37*1,44*0,300 2,320

Súčet 2,320

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 631315611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 
mm m3 1,875
"Ďétôhôvä hläzähihä V šôáôé.hľ:"22t7ľ250TTiiTr="hŕ. ždbfrirtl Vô
výkope"

5,37*1,44*0,235*1,032 1,875

Súčet 1,875

8 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 1,875

85 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch
vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 1,875
Detonova mazanina v spaae nr. zzu-zou mm = nr. zdomm vô 

výkope"

5,37*1,44*0,235*1,032 1,875

Súčet 1,875

44 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 5,569
"ĎétôňĎvá lYiäžártíhä V Spadé hr. zzu-zou mm = hŕ. Z.toiYiiH vô 
výkope"

5.37*0,25 1,343

" cementový spádový poter hr. 120-150 mm = 135 mm "

(5,37+21,36+1,44)*0,15 4,226

Súčet 5,569

45 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 5,569

5,569 5,569

46 631362412
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
sietí KARÍ, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 52,646
"bétafiava wažaňiii'ä..v spaďé iv. zzu-zsu mm = nr. 235WW1 oa
teréne "

(5,37+0,30+0,15)*1,44 8,381

" vystuž spádového cementového poteru "

(5,37+21,36)*1,44*1,15 44,265

Súčet 52,646

47 632452300.1
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30
MPa, hr. 100 mm ( hr. 120-150 mm ) m2 38,491
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Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo 

Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

" cementový spádový poter hr. 120-150 mm = 135 mm "

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

8 Rúrové vedenie

89 871324024
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 
DN 160 m 10,500

91 286140007000
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl. 1 m, ks 1,000

92 286140007100
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl 3 m, ks 1,000

93 286140007200
Rúra kanalizačná D 160 mm, PP hladký kanalizačný systém
SN12, dl 6 m, ks 1,000

96 877325018 Montáž tvarovky kanalizačného potrubia D 160 mm ks 1,000

95 286530264500
Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 160
mm, ks 1,000

97 899623151
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 
16/20 v otvorenom výkope m3 0,200

" obetónovanie tvarovky" 0,20 0,200

Súčet 0,200

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82 959941111

unemicKa Kotva s Kotevným svorniKom tesnená cnemicKou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 
mm ks 36,000

" kotvenie zábradia 1 stĺpik / 2 kotvy celkovo 3 stĺpiky ”

18*2 36,000

Súčet 36,000

13 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 5,774

" podkladný betón hr. 150 mm

” nepodpivničená časť

5,37*1,44*0,15 1,160

" ostatná plocha na suteréne "

21,36*1,44*0,15 4,614

Súčet 5,774

52 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo 
rabicovým pletivom hr. nad 100 mm m3 4,614

" plocha na suteréne hr. 150 mm "

21,36*1,44*0,15 4,614

Súčet 4,614

14 965081812
Búranie dlažieb, z kameň., cement., terazzových, čadičových 
alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t m2 38,534

(5,40+21,36)*1,44 38,534

Súčet 38,534
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

86 972056001. pc
Vrty diamantovými korunkami D 6 mm do stropov -
železobetónových -0,00001t cm 150,000

1 vriy ao jesivujuceJ dóšKy pre Vysiuz pocnaa. bétortu v réťene äi. 
15 cm 6 mm , ks 10 "

15*10 150,000

Súčet 150,000

15 974083103
Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky 
nad 100 do 150 mm m 8,250

1,44+5,37+1,44 8,250

Súčet 8,250

16 976071111 Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t m 27,000

1,50*18 27,000

Súčet 27,000

17 978059611
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších 
vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t m2 2,673

" sokel v. 0,10 m "

(5,37+21,36)‘0,10 2,673

Súčet 2,673

18 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,446

19 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 182,671

(30-1 )*6,299 182,671

Súčet 182,671

20 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 16,446

21 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t 50,392

(50-10)/5*6,299 50,392

Súčet 50,392

22 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 16,446

99 Presun hmôt HSV

83 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 
2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 21,150

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

24 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche vodorovnej m2 38,491

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

25 711113141
izoiacia proti zemnej víhKôšti a povŕchôvéj voae Muurtt-uv zK hr. 2 
mm na ploche zvislej m2 2,673

" sokel v. 0,10 m "

(5,37+21,36)*0,10 2,673
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

Súčet 2,673

26 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m 29,403

" sokel v. 0,10 m "

5,37+21,36 26,730

Súčet 26,730

27 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m %

767 Konštrukcie doplnkové kovové

67 767163100
Montáž zábradlia nerezové na terasy , výplň rebrovanie, kotvenie 
do podlahy zvrchu m 26,730

5,37+21,36 26,730

Súčet 26,730

68 553520001100

Zábradlie nerezové ako napr. UMAKOV rozmer polia š/v 
1500/1000 mm horizontálna výplň nerež kruhová, madlo kruhové, 
kotvenie do podlahy povrchová úprava brús. nerež, vrátane 
krytiek spojovacieho materiálu ks 26,730

30 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m %

771 Podlahy z dlaždíc

73 771275901 Montáž ukončujúcej lišty hrán m 28,170

5,37+21,36+1,44 28,170

Súčet 28,170

74
bbób'WU'l Ó4UU.
1 Lišta ukončujúca k obkladom a dlažbám dl. 2,50 m nerež ks 29,579

28,17* 1,05 29,579

75
OOJO IUU I0VJU.

2 Roh k lište nerezovej ukončujúcej ks 1,000

35 771415004
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu flexibilného veľ. 300 x 90
mm m 26,950

" sokel v. 0,10 m "

0,50+2,00*11 +2,05+1,60+0,80 26,950

Súčet 26,950

78 771541215
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vrátane škárovania m2 38,491

(5,37+21,36)*1,44 38,491

Súčet 38,491

79
597740002500.
1

Dlažba gresová, mrazuvzdorná, protišmyková, rozm. 300/300/8
mm m2 42,340

38,491 *1,1 42,340

80 585860001100

Univerzálna flexibilná škárovacia hmota PCI Nanofug Premium 
(všetky odtiene), najmä na škárovanie obkladov/dlažieb z 
kameniny

kg 30,793

38,491 *0,8 30,793
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 2

VÝKAZ VÝMER etapa č. 2

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 

Zhotoviteľ:
Miesto. Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

84 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m %

Celkom
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Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3

VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 612462402
Vnútorná sanacna omietka stien BAUMI l Sanova 
prednástrek, krytie 100% m2 25,000
" stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % "

"stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% "

" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % "

25,00 25,000

Súčet 25,000

2 612462412
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová 
omietka WTA, hr. 20 mm m2 25,000

3 612462441
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná 
omietka, hr. 3 mm m2 25,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 15,720
"stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % " 4,60*1,20 5,520
" stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% " 4,30*1,20 5,160
" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % " 4,20*1,20 5,040
Súčet 15,720

| 5|952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 28,22o| | |

"stena 4,60*2,90 m " 4,60*1,35 6,210
"stena 4,30*2,90 m "4,20*1,35 5,670

" stena 4,20*2,90 m " 4,30* 3,80 16,340
Súčet 28,220

6 952901411
vyčistenie ostatnycn ODjeKtov (Kanaiov, zásobníkov a poa.) 
akejkoľvek výšky - svetlík m2 12,760

(4,40+0,60)*2*1,00+4,60*0,60 12,760
Súčet 12,760

7 978013191
Otlčeme omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových -0,04600t m2 25,000
" stena 4,60*2,90 m , sanácia 70 % "

" stena 4,30*2,90 m , sanácia 100% "

" stena 4,20*2,90 m , sanácia 20 % "

25,00 25,000

Súčet 25,000

8 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,150

9 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší
1 km t 33,350
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Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3

VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR.Priemyselná 2. BA 

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

(30-1)*1,15 33,350

Súčet 33,350

10 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 
10 m t 1,150

11 979082121
vnuďósiaveiiisRova doprava sutiny avyoura’nycn’nniocza
každých ďalších 5 m t 9,200

(50-10)/5*1,15 9,200

Súčet 9,200

12 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), 
ostatné t 1,150

99 Presun hmôt HSV

13 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 0,957

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

14 711113131
Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 
2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 2,760
"svetlík"

4,60*0,60 2,760
Súčet 2,760

15 711113141
izoiacia proti zemnej vinkosti a povrcnovej voae aUUAHN 
2K hr. 2 mm na ploche zvislej m2 10,000
(4,40+0,60)*2*1,00 10,000
Súčet 10,000

16 245610003500 Páska tesniaca pre hydroizolačné nátery š. 120 mm m 15,4001 | |

(4,40+0,60)*2+1,00*4 14,000

Súčet 14,000

17 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 
m %

784 Maľby

18 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m m2 37,990
"stena 4,60*2,90 m " 4,60*2,90 13,340
"stena 4,30*2,90 m "4,30*2,90 12,470

"stena 4,20*2,90 m "4,20*2,90 12,180

Súčet 37,990

19 784452271

Ivialby z maliarskych zmesi Hnmaiex, i-armai, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3,80 m m2 37,990
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Rozpočet diela - výkaz výmer č. 3

VÝKAZ VÝMER č. 3 Zníženie vlhkosti v objekte

Príloha č. 2 k Návrhu Zmluvy o dielo

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad SR,Priemyselná 2, BA 
Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava , Priemyselná 2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

Celkom
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Príloha č. 3 k Návrhu Zmluvy o dielo

TECHNICKÁ SPRÁVA

1 Identifikačné údaje stavby

Názov stavby

Miesto stavby 
Investor

Druh stavby 
Charakter stavby

: Rekonštrukcia spevnených plôch 1.a 2. Etapa
a odstránenie vlhkosti v suteréne objektu NKÚ SR 
: Objekt NKÚ, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 
: Budova pre administratívu a riadenie
: Rekonštrukcia

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, zhodnotenie technického stavu, technicky
popis navrhovaného riešenia

Predmetom predkladanej PD je rekonštrukcia spevnených plôch okolo prízemia budovy 
NKÚ v štyroch etapách.

Vizuálna prehliadka

Na základe vizuálnej prehliadky môžeme zhodnotiť technický stav nasledovne:
Existujúce spevnené plochy majú povrchovú nášľapnú vrstvu v prednej časti z gresovej dlažby, 

ostatné časti sú z pôvodnej terazzovej dlažby doplnené čiastočne cementovým poterom.
V miestach, kde by mali byť dilatácie vzhľadom na tvar suterénu ( niektoré spevnené plochy sú 

nad stropnou doskou suterénu) tieto chýbajú a následne tu dochádza k deštrukciám podkladných 
vrstiev a k poškodeniu nášľapných vrstiev.
V priestoroch fitnes v suteréne bolo obhliadkou zistené zavíhanie obvodového muriva.
Pôvod zvýšenej vlhkosti nie je vo vzlínaní podzemnej vody.
Jednou z hlavných príčin je prenikanie povrchových dažďových vôd cez presvetľovacie svetlíky 
v spevnených plochách objektu NKÚ.

Stavba bola zrealizovaná v 80-tych rokoch v tradičných technológiách.
Suterénne murivo je opatrené okrem vodorovnej hydroizolácie i zvislou hydroizoláciou, ktorá je 
chránená primúrovkou.
Vzhľadom na vek stavby, pôsobenie poveternostných vplyvov a použitých dobových izolačných 
materiálov je možné, že došlo k narušeniu zvislej hydroizolácie v exponovaných miestach, akými sú 
prisvetľovacie svetlíky pod úrovňou terénu.

Navrhované potrenia:

Z dôvodu nutných opráv a zjednoteniu všetkých spevnených plôch okolo objektu sú navrhnuté 
nové nášľapné vrstvy spolu s podkladovými vrstvami v niektorých častiach, ďalej navrhujeme 
doplnenie dilatácií a kompletné preizolovanie plôch spolu s preizolovaním presvetľovacích svetlíkov.

Všetky stierkové nové hydroizolácie budú realizované v zmysle technologického predpisu 
výrobcu, v požadovaných vrstvách spolu s použitím špeciálnych pások v rohoch všetkých stykov 
vodorovnej a zvislej hydroizolácie. (svetlíky a sokel objektu prízemia budovy NKÚ).

3. Podklady pre spracovanie projektu

Zameranie skutkového stavu
Požiadavky investora

4. Technický popis navrhovaného riešenia

1. ETAPA

Prvá etapa predstavuje rekonštrukciu spevnených plôch popri a pred vstupnou fasádou 
objektu.



V tejto časti navrhujeme osekať existujúcu dlažbu a sokel, odstrániť listovanie, vysekať 
existujúci poter a zrealizovať nový kontaktný spádovaný vystužený poter pre novú 
hydroizoláciu s dlažbou.
Predtým je nutné vo vyznačených miestach osadiť dilatačné lišty, resp. priznať dilatáciu stavby. 
Po realizácii novej stierkovej hydroizolácie spolu s páskami, navrhujeme osadiť lišty a novú 
dlažbu, ktorá musí byť protišmyková a mrazuvzdomä a následne nový sokel do flexi tmelu.
V súvislosti s rekonštrukciou spevnených plôch navrhujeme i odstrániť pôvodné kotvenie 
zábradlia a zrealizovať nové zvrchu chemickým kotvením, styk ukotvenia opatriť krytkami 
spolu s novým zábradlím. Povrchová úprava zábradlia bude brúsený nerež.
Je navrhnutá i demontáž existujúceho lamelového oceľového prekrytia svetlíka spolu 
s nerezovým krytím a osadenie nového nosného roštu s nerezovým prekrytím.

2. ETAPA

Druhá etapa predstavuje rekonštrukciu spevnených plôch v časti prístupu do bufetu.
V tejto časti došlo k odtrhnutiu a zosunu časti spevnenej plochy v mieste, kde táto je osadená 
na terén.
Z toho dôvodu navrhujeme túto časť v celom rozsahu odstrániť, celú časť zrealizovať ako 
vystuženú betónovú spádovanú dosku vystuženú kari sieťou s jej presahom do častí nad 
suterénom do nového cementového poteru, uloženú na mrazuvzdornej štrkovej vrstve 
a následne zrealizovať stierkovú hydroizoláciu spolu s páskami medzi vodorovnou a zvislou 
izoláciou pod soklom, položiť novú dlažbu - protišmykovú a mrazuvzdornú a osadiť nový sokel 
do flexi tmelu.
V časti spevnenej plochy, ktorá je na stropnej doske suterénu navrhujeme vysekať dlažbu 
spolu s poterom a osekať sokel, osekať i plochy, kde bol namiesto dlažby v minulosti doplnený 
betón, zrealizovať nový spádovaný vystužený poter a po aplikácii stierkovej hydroizolácie 
s páskami položiť novú dlažbu a sokel do flexi tmelu.
Dlažba musí byť protišmyková a mrazuvzdomä.
V súvislosti s rekonštrukciou spevnených plôch navrhujeme i odstrániť pôvodné zábradlie 
spolu s kotvením a osadiť nové, skladané, s kotvením zvrchu cez chemické kotvy , styk 
kotvenia opatriť krytkami. Povrchová úprava zábradlia bude brúsený nerež.

Súčasťou 2. Etapy je i odvedenie dažďovej vody z dažďového zvodu v mieste, kde nie je pod 
chodníkom suterén.

Pre všetky etapy platí:
použitie kvalitnej mrazuvzdornej a protišmykovej dlažby
stierkovú hydroizoláciu je nutné vytiahnuť i na fasádu pod sokel a v mieste styku vodorovnej 

a zvislej izolácie aplikovať pásky
stierkovú hydroizoláciu je nutné naniesť v niekoľkých vrstvách v súlade s technologickým 

predpisom výrobcu používanej hydroizolácie
dlažbu i sokel je nutné lepiť do flexi tmelu, určeného pre exteriér 
dodržanie navrhnutých dilatácií

Odstránenie vlhkosti v suteréne objektu

Navrhované opatrenia:

Zavthanie a spôsob odstránenia vlhkosti bez stavebných úprav = metódy boli prekonzultované v rámci 
prípravy predmetného návrhu i s odborníkmi, zaoberajúcimi sa odstraňovaním vlhkosti 
nedeštruktívnymi metódami.
Na základe konzultácii sa od týchto metód v predkladanom návrhu ustúpilo, keďže nejde o vzlínavú 
vlhkosť a je predpoklad, že stavba môže byť vzhľadom na dobu realizácie opatrená izoláciami proti 
vode na báze asfaltu, avšak i na báze PVC.

Prvoradým opatrením je navrhované preizolovanie stien svetlíkov stierkovými hydroizoláciami, 
akým je napríklad AQUAFIN 2K, dvojzložková stierková hydroizolácia s použitím pások v rohoch 
svetlíkov, čo predstavuje preizolovanie všetkých kritických spojov konštrukcie svetlíkov.
Rekonštrukciou = novým preizolovaním všetkých spevnených plôch sa zabráni prenikaniu povrchovej 
vody k suterénnemu murivu celej stavby.

Súčasne navrhujeme realizáciu sanačných omietok na obvodových stenách z interiéru 
v priestoroch fitness.



Realizácia sanačných omietok o ploche 25m2- navrhovaný postup:

Otlčenie pôvodných omietok, ich kompletné odstránenie až na murivo.
Prednástrek
Jadrová omietka WTA
Sanačná omietka WTA
Maľba

5. Bezpečnosť pri práci

Pri realizácii je nutné dodržiavať všetky platné predpisy a vyhlášky pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci.

4. Ochrana proti korózii

Všetky kovové prvky ktoré nie sú zabudované, musia byť chránené proti korózii základným 
náterom a 2 x finálnym náterom. Kovové prvky v exteriéri sú vodivo pospájané a prepojené na 
uzemnenie.

V Bratislave 07.01.2020 Vypracoval: Ing. árch. Dana Zongorová
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1.ETAPA

(7) PREDNÁ ČASŤ

EXISTUJÚCI STAV - STAVEBNÉ PRÁCE
GRESOVÁ DLAŽBA 30/30CM. HRÚBKY 8MM - OSEKAŤ 
VŠETKY HRANY OLIŠTOVANÉ - ODSTRÁNIŤ
VYSEKAŤ NA CELEJ PLOCHE CEMENTOVÝ POTER VYSTUŽENÝ HRÚBKY 150MM
NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT DEMOMTÁŽ
DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO LAMELOVÉHO ROŠTU POD NIM
EXISTUJÚCI SOKEL - OSEKAŤ
BETÓN 1.78-1.42M OSEKAŤ ABY NOVÁ DLAŽBA LICOVALA S PREDNOU PLOCHOU 

ZÁBRADLIE DEMONTOVAŤ, EXISTUJÚCE KOTVENIE STĹPIKOV CEZ DLAŽBU DEMONTOVAŤ

NAVRHOVANÝ STAV - STAVEBNÉ PRÁCE
GRESOVÁ DLAŽBA 30/30CM. HRÚBKY 8MM -NOVÁ MRAZUVZDORNÄ A PROTIŠMYKOVÁ 

DO FLEXI TMELU
NOVÉ OLIŠTOVANIÉ VŠETKÝCH HRÁN
NOVÝ VYSTUŽENÝ SPÁDOVANÝ CEMENTOVÝ POTER KONTAKTNÝ HRÚBKY 12OMM-15OMM, VYSTUŽENÝ DO ZHOTOVENÉHO DEBNENIA 
VÝSTUŽ 1‘KOI 37, HR 5MM, OKÁ 150*150MM 
SPÁDOVAŤ OD OBJEKTU
DILATÄCIE PREREZAŤ A PRIZNAŤ DILATAČNÝMI LIŠTAMI 

NOVÁ STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA AOUAFIN 2K 2*
+ PÁSKA A VYTIAHNUŤ POD SOKEL NA FASÁDU 
NOVÝ SOKEL V= 9CM NAREZAŤ Z DLAŽBY

NOVÉ KOTVENIE ZÁBRADLIA ZVRCHU S KRYTKO'J1 2‘NAVRTANÝ OTVOR DN 12WM. ZÁVITOVÁ TYČ DN 10. CHEMICKÁ KOTVA 

NOVE ZÁBRADLIE BRÚSENÝ NEREŽ SKLADANÍ BEZ ZVÄRANIA

NOVÝ OCEĽOVÝ NOSNÝ ROŠT SPOLU S OSADZOVACIM RÁMOM Z UHOLNÍKOV KOTVENÝCH DO POTERU1 
NOVÝ NEREZOVÝ KRYCÍ ROŠT

2 j EXISTUJÚCI STAV - STAVEBNÉ PRACE 
PRAVÁ BOČNÁ ČASŤ
TERAZZOVÁ DLAŽBA 60/40CM HR. 3CM - VYSEKAŤ 
EXISTUJÚCI SOKEL - KABRlNEC- OSEKAŤ
PLOCHU O ROZMERE 5.37W1.44M VYSEKAŤ , S PODKLADOVÝM BETÓNOM1 

NA CELEJ OSTATNEJ PLOCHE VYSEKAŤ I CEMENTOVÝ POTER HR. 150MM VYSTUŽENÝ 

ZÁBRADLIE DEMONTOVAŤ, EXISTUJÚCE KOTVENIE STĹPIKOV CEZ DLAŽBU ZRUŠIŤ

NAVRHOVANÝ STAV - STAVEBNÉ PRÁCE
GRESOVÁ DLAŽBA 30/30CM, HRÚBKY 8MM -NOVÁ MRAZU VZDORNÁ A PROTIŠMYKOVÁ 

DO FLEXI TMELU
NOVÉ OLIŠTOVANIÉ VŠETKÝCH HRÁN 
8EZ DILATÄCIE
NA PLOCHE O ROZMERE 5.37M-1.44M ZREALIZOVAŤ POKLAD NANOVO V SKLADBE.

ŠTRKOVÁ MRAZUVZuORNÁ VRSTVA 30CM
BETÓNOVÁ DOSKA VYSTUŽENÁ SPÁOOVANÁ HR. 220MM-250MM A VÝSTUŽOU PREPOJENÁ S OSTATNOU SPEVNENOU PLOCHOU BEZ DILATÄCIE
VÝSTUŽ 2‘KDI 37, HR 5MM, OKÁ 150-150MM

(POD TOUTO ČASŤOU SPEVNENÝCH PLÔCH NIE JE SUTERÉN1)
SPÁDOVAŤ OD OBJEKTU
NA CELEJ PLOCHE ZREALIZOVAŤ NOVÝ VYSTUŽENÝ SPÁDOVANÝ CEMENTOVÝ POTER KONTAKTNÝ HR 120MM-150MM. VYSTUŽENÝ DO ZHOTOVENÉHO DEBNENIA 
VÝSTUŽ 1*KDI 37. HR. 5MM. OKÁ 150*150MM 
NOVÁ STIERKOVÁ HYDROIZOLÁCIA AOUAFIN 2K 2*
+ PÁSKA A VYTIAHNUŤ POD SOKEL NA FASÁDU 
NOVÝ SOKEL V= 9CM NAREZAŤ Z DLAŽBY

NOVÉ KOTVENIE ZÁBRADLIA ZVRCHU S KRYTKOU! 2‘NAVRTANÝ OTVOR DN 12MM, ZÁVITOVÁ TYČ DN 10. CHEMICKÁ KOTVA 

NOVÉ ZÁBRADLIE BRÚSENÝ NEREŽ SKLAOANÉ BEZ ZVÁRANIA

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁC





CEMENTOVÝ POTER 120-150MM CEMENTOVÝ POTER 120-150MM

_±OjOO g

SCHEMATICKÝ REZ CEZ 
SPEVNENÚ PLOCHU 
NAD SUTERÉNOM

5370 X 300--------------
BETÓNOVÁ DOSKA 220-250MM 
VYSTUŽENÁ 2*KDI 37, HR, 5MM, OKÁ 150*150MM 
NA PRAVEJ STRANE PRESAH 300MM NAD SUTERÉNNU DOSKU 
VĽAVO NAVŔTAŤ DO STUPŇA

SCHEMATICKÝ rez cez 
SPEVNENÚ PLOCHU 
MIMO SUTERÉNU

OQro

r~ DETAIL SPEVNENEJ PLOCHY MIMO SUTERÉNU
3
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ZÁBRADLIE, BRÚSENÝ NEREŽ, UMAKOV BEZ ZVÁRANIA
V PRÍPADE ak dodávateľ zmení typ zábradlia
JE DODÁVATEĽ POVINNÝ SPRACOVAŤ PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC

6
 DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU KONZULTOVAŤ JU S PROJEKTANTOM A PREDLOŽIŤ 

JU SPOLU SO SPOSOBOM KOTVENIA PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC 
PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE-INÝ TYP ZÁBRADLIA MÔŽE OVPLYVNIŤ STAVEBNÚ 
PRÍPRAVU PRE KOTVENIE!!!












