
TYP Montáž SPRESNENIE JED. JED. CENA BEZ DPH
. . . .

INZ Inžinierska činnosť

INZ Doprava z PK paušál do 10km ks 40,00 €

INZ Doprava z PK paušál do 20km ks 75,00 €

INZ Doprava z PK paušál do 30km ks 110,00 €

INZ Doprava z PK nad 30km individuálne ks -

INZ Doprava do Bratislavy v pracovné dni paušál ks 120,00 €

INZ Výkon stavebného dozoru zmluvne hod. 99,60 €

INZ Výkon stavebného dozoru hod. 129,00 €

INZ Zisťovanie závad a poradenstvo hod. 168,00 €

INZ Vystavenie a zaslanie faktúry v tlačenej forme štandard elektronicky - PDF ks 20,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 1 hod. 22,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 2 hod. 29,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 3 hod. 38,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 4 hod. 49,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 5 hod. 64,00 €

HOD Zúčtovacie hodinové sadzby TR. 6 hod. 83,00 €

SCH Montáž - technológia SCHOMBURG

SCH Zisťovanie závad a poradenstvo hod. 168,00 €

SCH Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

SCH Doprava (tam a späť) km 4,00 €

SCH Izolácie a rekonštrukcie stavieb hod. 64,00 €

SCH Pokládka obkladových prvkov a prírodného kameňa a poterov hod. 64,00 €

SCH Sanácia betónových konštrukcií hod. 64,00 €

SCH Produkty so špeciálnym použitím hod. 64,00 €

SCH Technológie pre lepší betón hod. 64,00 €

ZAH Zelené strechy a jazierka

ZAH Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

ZAH Pokládka zelenej strechy - Urbanscape Knauf m² 31,25 €

ZAH Výstavba jazierka m
3 312,50 €

ZAH Výstavba kúpacieho jazierka m
3 375,00 €

COL Výlez na plochú strechu a strešné okná

COL Zameranie (v prípade realizácie bude odrátane) ks 62,50 €

COL Doprava (tam a späť) km 4,00 €

COL Montáž strešného okna - ROTO hod. 38,00 €

COL Montáž výlezu na strechu - COLUMBUS hod. 49,00 €

COL Montáž výlezu do podkrovia - COLUMBUS hod. 38,00 €

COL Montáž atypického výlezu - COLUMBUS ROTO FRANK hod. 49,00 €

COL Montáž doplnkov - COLUMBUS ROTO FRANK hod. 38,00 €

BAZ Zakladanie stavieb a betónové konštrukcie

BAZ Výstavba bazéna m
3 275,00 €

BAZ Zakladanie stavieb hod. 61,25 €

BAZ Špeciálne základy pod stroje a technológie hod. 80,00 €

ZDO Montáž záhradných domčekov

ZDO Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

ZDO Doprava (tam a späť) km 4,00 €

ZDO Domček na náradie Alopex 120 cm x 180 cm ks 88,75 €

ZDO Domček na náradie 19                           180 cm x 240 cm ks 143,75 €

ZDO Domček na náradie Alpen 19                  200 cm x 200 cm ks 181,25 €

ZDO Záhradný domček Manor 46                    200 cm x 200 cm ks 287,50 €

ZDO Záhradný domček na náradie - plechový 193 cm x 112 cm ks 156,25 €

ZDO Záhradný domček Alpha 19                     180 cm x 245 cm ks 246,25 €

ZDO Domček Kajo  28 s podlahou                   250 cm x 200 cm ks 333,75 €

ZDO Domček Konsta Aspen                            300 cm x 200 cm ks 355,00 €
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ZDO Domček Pirin  28 s podlahou                   340 cm x 300 cm ks 367,50 €

ZDO Auto Carport – trám 9cm                         300 cm x 500 cm ks 137,50 €

ZDO Pavilón Cordoba                                      289 cm x 289 cm ks 287,50 €

ZDO Záhradný domček Australien 244 cm x 244 cm ks 325,00 €

ZDO Pokládka strešnej krytiny - (asfaltové šindle) m² 13,05 €

ZDO Individuálne služby hod. 47,50 €

MSK Montáž sektorových kuchýň

MSK Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

MSK Montáž sektorovej kuchyne bez  spotrebičov: bm 87,50 €

MSK Paušál za dodanie zam. 2,10 €

MSK Doprava (tam a späť) km 4,00 €

MSK Paušál za pripojenie „elektro“ ks 6,45 €

MSK Paušál za pripojenie „plyn“ ks 7,50 €

MSK Paušál za pripojenie „spotrebičov s prívodom vody“ ks 5,70 €

MSK Paušál za pripojenie „drezu a zmiešavacej batérie“ ks 2,40 €

MSK Paušál za individuálne zvláštne práce hod. 61,25 €

MSK Paušál za individuálne doplnkové artikle hod. 61,25 €

PPP Pokládka plávajúcej podlahy

PPP Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

PPP Doprava (tam a späť) km 4,00 €

PPP Cena montáže - Laminátová podlaha m² 31,50 €

PPP Cena montáže – Drevená plávajúca podlaha m² 45,00 €

PPP Odstránenie voľne položených kobercových podláh alebo PVC bez likvidácie m² 2,10 €

PPP Odstránenie celoplošne lepených kobercových podláh               bez likvidácie m² 1,80 €

PPP Zarovnanie výškového rozdielu                                                       doplnenie podkladu m² 32,55 €

PPP Celoplošné vyrovnanie podkladu stierkou m² 13,05 €

PPP Celoplošné brúsenie podkladu m² 12,30 €

PPP Pokládka parotesnej fólie m² 6,61 €

PPP Pokládka krokovej izolácie m² 5,71 €

PPP Skrátenie dverí                                                                    bez začistenia pre tesnenie ks 4,76 €

PPP Skrátenie dverových zárubní                                                            každý dverový prvok ks 6,00 €

PPP Upevnenie soklových líšt bm 15,00 €

PPP Upevnenie soklových líšt použitie tvaroviek bm 12,50 €

PPP Prechodové lišty, vyrovnávacie a ukončovacie profily, na hmoždinky bm 37,50 €

PPP Prechodové lišty, vyrovnávacie a ukončovacie profily, lepenie bm 49,50 €

MSZ Montáž sanitárnych zariadení

MSZ Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

MSZ Doprava (tam a späť) km 4,00 €

MSZ Montáž WC misa voľne stojaca ks 37,50 €

MSZ Montáž WC misa závesná ks 39,00 €

MSZ Montáž WC nádržky na stenu ks 40,50 €

MSZ Montáž kombi WC ks 42,00 €

MSZ Montáž 1 x umývadlo s armatúrou ks 26,25 €

MSZ Montáž 2 x umývadlo s armatúrou ks 27,75 €

MSZ Montáž - polstĺp  k umývadlu ks 29,25 €

MSZ Montáž batérie  stojankovej - umývadlo/drez ks 30,75 €

MSZ Montáž batérie nástennej ks 32,25 €

MSZ Montáž ventilu na práčku ks 6,00 €

MSZ Montáž zrkadla do 0,8m2 bez osvetlenia ks 37,50 €

MSZ Montáž toaletnej skrinky do 1,2m2 ks 39,00 €

MSZ Montáž kúpeľňového nábytku ks 40,50 €

MSZ Montáž sifónu umývadlový/drezový ks 42,00 €

MSZ Montáž prietokového ohrievača ks 7,50 €
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MSZ Montáž drezu vrátane sifónu bez batérie ks 7,50 €

MSZ Montáž el. ohrievača do 160 l bez pripojenia     hod. 36,25 €

MSZ Montáž – ventil rohový                                              ks 2,75 €

MSZ Individuálne služby

MSZ Sprchový kút rámový zástena hod. 36,25 €

MSZ Sprchový kút bezrámový hod. 36,25 €

MSZ Montáž klasickej vane hod. 36,25 €

MSZ Montáž klasickej sprchovej vaničky hod. 36,25 €

MSZ Prípravné práce nutné pred vykonaním montáže hod. 36,25 €

MSZ Demontáž hod. 27,50 €

MSZ Demontáž WC hod. 27,50 €

MSZ Individuálne služby Nakládka vykládka tovaru hod. 27,50 €

MSZ Individuálne služby Montáž držiaku ks 65,88 €

MSZ Individuálne služby Demontáž a montáž - ventil hod. 27,50 €

MSZ Individuálne služby Montáž umývadlo ks 49,50 €

MSZ Individuálne služby hod. 36,25 €

MSZ Sprchové kúty, séria - SUPERNOVA

MSZ Sprchové kúty a dvere Ravak hod. 36,25 €

MSZ Vaňové zásteny, deliace steny Ravak hod. 36,25 €

MSZ Sprchové dvere + pevné steny Ravak hod. 36,25 €

MSZ Vaňové dvere, pevná stena Ravak hod. 36,25 €

MSZ Sprchové kúty, séria - BLIX, RAPIER, GLASSLINE, BRILLIANT, SMARTLINE, 

ELEGANCE

MSZ Sprchové kúty Ravak hod. 36,25 €

MSZ Sprchové dvere Ravak hod. 36,25 €

MSZ Vaňové zásteny Ravak hod. 36,25 €

MSZ Sprchové kúty, séria - PIVOT

MSZ Sprchové kúty Ravak hod. 36,25 €

MSZ Sprchové dvere Ravak hod. 36,25 €

MSZ Vaňové zásteny Ravak ks 52,50 €

PKP Pokládka kobercov a PVC

PKP Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

PKP Doprava (tam a späť) km 4,00 €

PKP Cena montáže – Pokládka bez fixácie m² 3,45 €

PKP Cena montáže – Pokládka s celoplošnou fixáciou m² 4,50 €

PKP Odstránenie voľne položených kobercov alebo PVC bez likvidácie m² 2,10 €

PKP Odstránenie celoplošne lepených kobercov alebo PVC bez likvidácie m² 6,45 €

PKP Zarovnanie výškového rozdielu doplnenie podkladu m² 6,45 €

PKP Celoplošné vyrovnanie podkladu stierkou m² 7,50 €

PKP Celoplošné brúsenie podkladu m² 5,70 €

PKP Celoplošná penetrácia podkladu m² 1,24 €

PKP Obšívaná lišta s lepenou zadnou stranou bm 3,75 €

PKP Zasúvacia lišta z plastu, vrátane upevnenia existujúcich kobercových pruhov bm 3,13 €

PKP Individuálne služby

PKP Sanácia prasklín hod. 27,50 €

PKP Podloženie podkladu m² 0,87 €

PKP Vypratanie a opätovné umiestnenie nábytku hod. 27,50 €

PKP Odvoz starých podlahových krytín na skládku hod. 27,50 €

PKP Pokládka plôch do 20 m2 hod. 27,50 €

PKP Pokládka schodiska hod. 27,50 €

PKP Individuálne služby hod. 36,25 €

PDO Pokládka dlažby / obkladu

PDO Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €
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PDO Doprava (tam a späť) km 4,00 €

PDO Nanesenie penetrácie                                                                                                                      m² 1,25 €

PDO Pokládka keramických obkladačiek                                                                                                 orientačná cena m² 26,25 €

PDO Pokládka obkladačiek z prírodného kameňa                                                                                   orientačná cena m² 37,50 €

PDO Pokládka keramickej dlažby                                                                                                            orientačná cena m² 26,25 €

PDO Pokládka dlažby z prírodného kameňa                                                                                            orientačná cena m² 37,50 €

PDO Pokládka bordúry, príplatok k cene za m2                                                                                       bm 6,25 €

PDO Pokládka soklových líšt z formátových dlaždíc 

PDO Soklová lišta keramická                                                                                                                  bm 6,25 €

PDO Pokládka dlažby diagonálne, príplatok k cene za m2                                                                      m² 6,00 €

PDO Zhotovenie silikónovej škáry (do 5mm)                                                                                                          bm 3,75 €

PDO Individuálne služby

PDO Jolly hrana - technológia vodného lúča bm 27,23 €

PDO Sanácia prasklín hod. 27,50 €

PDO Vypratanie a opätovné umiestnenie nábytku hod. 27,50 €

PDO Odvoz starých podlahových krytín na skládku hod. 27,50 €

PDO Pokládka plôch do 20 m2 hod. 61,25 €

PDO Pokládka schodiska hod. 61,25 €

PDO Individuálna pokládka podľa vzoru hod. 61,25 €

PPP Individuálne služby Nakládka vykládka tovaru hod. 27,50 €

PDO Individuálne služby hod. 27,50 €

PDO Pokládka dlažby / obkladu

PDO Protiprachová ochrana dverí do susednej miestnosti ks 22,50 €

PDO Rozloženie krycieho papiera/netkanej textílie na ochranu prechodov m² 1,50 €

PDO Rozloženie krycieho papiera/netkanej textílie na ochranu prechodov (odstránenie lepidla) m² 27,12 €

PDO Otlčenie obkladačiek (tenkovrstvý alebo hrubovrstvý spôsob) m² 10,88 €

PDO Odstránenie podlahových dlaždíc m² 10,25 €

PDO Odstránenie iných podlahových krytín (PVC alebo kobercovej podlahy) m² 5,51 €

PDO Brúsenie podkladu/povrchu stien m² 4,76 €

PDO Brúsenie podkladu/povrchu podlahy m² 4,76 €

PDO Doplnenie podkladu pre zrovnanie výškového rozdielu do 1 cm m² 6,00 €

PDO Položenie dilatačnej pásky pred nanesením poteru bm 10,00 €

PDO Nanesenie vyrovnávacej omietky na steny do vrstvy 2 cm m² 11,63 €

PDO Suchá stavba: polepenie stien sadrokartónom, vyškárovanie a brúsenie m² 18,00 €

PDO Suchá stavba: opláštenie priečok hrázdeným murivom m² 37,50 €

PDO Suchá stavba: dvojité opláštenie priečok hrázdeným murivom m² 49,50 €

PDO Odstránenie tapiet a farby zo stien a stropov m² 5,51 €

PDO Nanesenie penetrácie na podklad určený k pokládke m² 1,95 €

PDO Vývoz a odvoz stavebnej sute m
3 183,75 €

PDO Likvidácia stavebnej sute m
3 183,75 €

PDO Lepenie tesniacej pásky v mokrej oblasti bm 10,00 €

PDO Nanesenie/zhotovenie izolácie vo vlhkej oblasti m² 4,13 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keram. obkladačiek do dĺžky  hrany 10 cm, 

vyškárovanie   

m² 26,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keram. obkladačiek do dĺžky  hrany 10,1-30 cm, 

vyškárovanie

m² 26,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keram. obkladačiek do dĺžky  hrany 30,1-40 cm, 

vyškárovanie

m² 27,75 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keram. obkladačiek                                                                                                                                                                                                            

do dĺžky  hrany 40,1-60 cm, vyškárovanie

m² 29,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keram. obkladačiek                                                                                                                                                                                                                                                                                   

do dĺžky  hrany 60,1-80 cm, vyškárovanie

m² 30,00 €

PDO Príplatok za pokládku dekoračných obkladačiek / listel m² 6,00 €

PDO Príplatok za pokládku bordúry m² 6,00 €

4 z 7

Cena montáže nezahŕňa materiál

Rozsah prác do 100€ sa posudzuje individuálne pri jednej položke Orientačný CENNÍK 2021 11



TYP Montáž SPRESNENIE JED. JED. CENA BEZ DPH
. . . .

PDO Príplatok za pokládku hrubovrstvým spôsobom                     m² 5,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky obkladačiek z prír. kameňa do dĺžky  hrany 10 cm, 

vyškárovanie

m² 37,50 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky obkladačiek z prír. kameňa do dĺžky  hrany 10,1-30 

cm, vyškárovanie                                                        

m² 39,00 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky obkladačiek z prír. kameňa do dĺžky  hrany 30,1-40 

cm, vyškárovanie                                                       

m² 40,50 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky obkladačiek z prír. kameňa do dĺžky hrany 40,1-60 

cm, vyškárovanie                                                            

m² 42,00 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej dlažby do dĺžky  hrany 10 cm, 

vyškárovanie

m² 26,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej dlažby do dĺžky  hrany 10,1-30 cm, 

vyškárovanie

m² 27,75 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej dlažby do dĺžky  hrany 30,1-40 cm, 

vyškárovanie

m² 29,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej dlažby do dĺžky  hrany 40,1-60 cm, 

vyškárovanie

m² 30,75 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej dlažby do dĺžky  hrany 60,1-80 cm, 

vyškárovanie

m² 32,25 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky keramickej soklovej lišty, vyškárovanie                                                         m² 6,00 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky dlažby z prír. kameňa do dĺžky  hrany 10 cm, 

vyškárovanie

m² 37,50 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky dlažby z prír. kameňa do dĺžky  hrany 10,1-30 cm, 

vyškárovanie                                                          

m² 39,00 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky dlažby z prír. kameňa do dĺžky hrany 30,1-40 cm, 

vyškárovanie                                                          

m² 40,50 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky dlažby z prír. kamene do dĺžky  hrany 40,1-60 cm, 

vyškárovanie                                                             

m² 42,00 €

PDO Tenkovrstvý spôsob pokládky soklovej lišty z prír. kameňa, vyškárovanie                                                         m² 7,50 €

PDO Príplatok za diagonálnu pokládku dlažby                                                        m² 7,50 €

PDO Zabudovanie profilových alebo prechodových líšt                                                         bm 15,00 €

PDO Zhotovenie silikónovej škáry (do 5mm)                                                                                                          bm 3,75 €

PDO Zhotovenie otvorov pre inštaláciu/vstavané diely ks 10,00 €

PDO Zhotovenie a vyškárovanie revízneho otvoru ks 62,50 €

PDO Individuálne služby hod. 47,50 €

DVI Dvere interiérové a vchodové

DVI Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

DVI Doprava (tam a späť) km 4,00 €

DVI Montáž interiérových dverí do 2ks ks 31,25 €

DVI Montáž interiérových dverí od 3ks ks 26,25 €

DVI Montáž interiérových dverí a obložiek do 2ks ks 98,75 €

DVI Montáž interiérových dverí a obložiek od 3ks ks 88,75 €

DVI Demontáž interiérových dverí ks 7,50 €

DVI Likvidácia interiérových dverí ks 31,25 €

DVI Montáž vchodových dverí - do bytu ks 175,00 €

DVI Demontáž vchodových dverí - do bytu ks 100,00 €

DVI Likvidácia interiérových dverí - do bytu ks 31,25 €

DVI Montáž domových dverí do 2ks ks 237,50 €

DVI Montáž domových dverí od 3ks ks 212,50 €

DVI Demontáž domových dverí ks 112,50 €

DVI Likvidácia domových dverí ks 37,50 €

DVI Montáž bezpečnostných dverí ks 287,50 €

DVI Montáž zhrňovacích dverí ks 73,75 €

DVI Montáž posuvných dverí (vrátane koľajnice do 1m) ks 101,25 €

DVI Montáž kľučky - sady dlhých štítkov ks 18,75 €

DVI Montáž kľučky s rozetou ks 18,75 €
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DVI Bezpečnostné kovanie ks 37,50 €

DVI Montáž prahu (bez úprav) ks 18,75 €

DVI Dverové kukátko ks 18,75 €

DVI Skrátenie dverového krídla ks 25,00 €

DVI Skrátenie dverovej zárubne ks 37,50 €

DVI Individuálne služby hod. 27,50 €

MAN Maľby a nátery

MAN Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) (75€ + 300€) ks 375,00 €

MAN Doprava (tam a späť) km 4,00 €

MAN Maľovanie na bielo 2x m² 3,00 €

MAN Maľovanie na bielo 2x novostavba m² 2,75 €

MAN Maľovanie farebne m² 3,75 €

MAN Penetrácia m² 1,24 €

MAN Škrabanie m² 1,63 €

MAN Náter radiátorov (článok) ks 4,38 €

MAN Náter zárubní ks 23,63 €

MAN Stierkovanie stien m² 10,00 €

MAN Stierkovanie stropov m² 10,75 €

MAN Tapetovanie m² 9,50 €

MAN Spoj dvoch farieb bm 2,50 €

MAN Lepenie bordúr bm 5,25 €

MAN Špeciálne farby a nátery m² 8,75 €

MAN Náter rúr do priemeru 10 cm bm 3,59 €

ELP Elektroinštalatérske práce

ELP Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel bm 14,38 €

ELP Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel bm 5,25 €

ELP Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel bm 6,88 €

ELP Drážkovanie do pórobetónu pre jeden kábel bm 6,25 €

ELP Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly ( pod omietku ) ks 15,00 €

ELP Osadenie inštalačnej krabice do pórobetónu ( pod omietku ) ks 8,75 €

ELP Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku ) ks 8,75 €

ELP Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku ) ks 3,75 €

ELP Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici ks 12,50 €

ELP Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 6,25 €

ELP Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie ks 3,75 €

ELP Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 6,25 €

ELP Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 3,75 €

ELP Demontáž starej skrinky s ističmi ks 12,50 €

ELP Osadenie ističovej skrinky na omietku ks 31,25 €

ELP Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie ks 6,25 €

ELP Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie ks 12,50 €

ELP Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie ks 6,25 €

ELP Montáž PVC lišty pre káble bm 3,75 €

ELP Montáž káblov ( káblovanie ) bm 1,25 €

ELP Montáž vodiča ( zemnenie stúpačky) bm 1,50 €

ELP Vykrúženie otvorov do sadrokartónového stropu pre svietidlá a ventilátor ks 2,50 €

ELP Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo ks 6,25 €

ELP Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla ks 7,50 €

ELP Montáž a zapojenie stenového ventilátora ks 10,94 €

ELP Montáž a zapojenie stropného ventilátora ks 43,75 €

ELP Montáž a zapojenie nástenného svietidla ks 36,25 €

ELP Montáž a zapojenie stropného svietidla ks 31,25 €

ELP Montáž a zapojenie digestora ks 60,00 €
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ELP Montáž a zapojenie komínkového digestora ks 68,75 €

ELP Montáž a zapojenie bytového telefónu ks 36,25 €

ELP Podlahové kúrenie do 3 m² ks 82,50 €

ELP Montáž termostatu pre podlahové kúrenie ks 26,25 €

ELP Nezmerateľné elektroinštalatérske práce hod. 61,25 €

ELP Revízna správa do 100m2 ZP ks 186,25 €

MUP Murárske práce

MUP Murovanie ( pórobetónové tvárnice ) m² 27,97 €

MUP Murovanie ( pálené tehly ) m² 49,59 €

MUP Hrubé omietky m² 8,75 €

MUP Kotvenie múrov 1 kotva 0,94 €

MUP Nanesenie a orezanie montážnej peny bm 1,25 €

MUP Vymurovanie rohov mimo 90° bm 55,34 €

MUP Vymurovanie otvorov m² 32,88 €

MUP Osadenie oceľových zárubní ks 41,52 €

MUP Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) vyrovnávanie bm 10,00 €

MUP Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí ) finálna úprava bm 12,50 €

MUP Sieťkovanie stien m² 8,07 €

MUP Sieťkovanie stropov m² 9,32 €

MUP Penetrácia m² 1,24 €

MUP Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm m² 8,23 €

MUP Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm m² 13,65 €

MUP Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm m² 17,82 €

MUP Bandažovanie styčných spojov sklotextilnou sieťkou bm 10,00 €

MUP Obmurovanie ( zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie ) ks 110,00 €

MUP Zateplovací systém s EPS do 100mm m² 30,00 €

MUP Zateplovací systém s EPS nad 100mm m² 32,50 €

MUP Príplatok minerálna vlna m² 6,25 €

ZDP Dláždené plochy a betónové ploty z tvárnic

ZDP Chodník m² 53,75 €

ZDP Vozovka nad 3,5t m² 98,75 €

ZDP Lepenie na betónový podklad m² 68,75 €

ZDP Plot z betónových plotových panelov priemyselný m² 35,00 €

ZDP Plot z betónových plotových tvárnic záhradný m² 73,75 €

OSP Ostatné práce

OSP Zameranie a Rozpočet (v prípade realizácie bude odrátane) ks 375,00 €

OSP Doprava (tam a späť) km 4,00 €

OSP Likvidácia stavebnej sute m
3 225,00 €

OSP Likvidácia odpadu - odvoz m
3 225,00 €

OSP Vynosenie tovaru I. hod. 27,50 €

OSP Nakládka vykládka tovaru I. hod. 27,50 €
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