
Príloha č. 1 - tabuľka č. 1

Zvislé dopravné značenie - dodanie dopravnej značky a práce na jej prvej montáži

A1a-A26; A31-A34; P4-P7 900
A27a-A29b 400/1200
A30a,b 700/500
B1-B39, P10 700
P1 900
P1 HI 900
P2 700
P2 HI 700
P8,9,11,12,13; IP1, 2; IP3b-IP11;
II1a-II17c; E1,9-12,15; Z3b
P8,9 HI 500/500
P14,15 500/700
C1-C18 700
C25 1000/1500
IP3a 900/200
IP12-IP20b 500/700
IP24a-IP27b, IP30 1000/1500
IP28a,b 1000/750
IS25,26 900/200
E13 500/700
E2-E8c 500/150
Z2a,b 1500/200
Z3a 1500/500
Z4a,b,c 250/1000
Z1 cestný kužel 500
Podstavec ks
Páska Z2c bm
SPOLU

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

V ........................................., dňa .............

Cena v € bez DPH DPH 20%

500/500

Cena v € s DPH

Výkaz prác a materiálov potrebných pre realizáciu zvislého a vodorovného
dopravného značenia v mestskej časti Bratislava Nové Mesto

Druh dopravnej značky Základný  rozmer
značiek

DZ - Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom (dodanie + prvá
montáž bez montážneho materiálu)



Príloha č. 1 - tabuľka č. 2
Špecifikácia materiálu a prác pre zvislé značenie okrem prvej montáže dopravnej značky pri jej dodaní

Druh materiálu a práce M.j.
Cena v € bez

DPH
DPH 20%

Cena v € s
DPH

Stĺpik f60 (dodanie) bm
Bandimex páska (dodanie) bm
Objímky f60 (dodanie) ks
Objímky VO bandimex (dodanie) ks
Krytka (dodanie a montáž) ks
Dopravný prah plast nový - stredový diel (dodanie a osadenie) ks
Dopravný prah plast nový - koncový diel (dodanie a osadenie) ks
Dopravný prah plast použitý /montáž po natretí a inej údržbe/ ks
Dopravný prak kruhový (tanierový) vhodný pre cyklistov ks
Cena za osadenie ZDZ do refexného -kontrastného rámu  rámu (P1,P2, IP6....) ks
Pätka pre stĺpik f60 (dodanie) ks
Demontáž dopravného prahu (demontáž, v prípade potreby aj likvidácia) ks
Náter dopravného prahu ks
Dopravný bezpečnostný kôl (dodanie+osadenie) ks - f90
Dopravný stĺpik pevný (dodanie+osadenie) ks - f60
Dopravný stĺpik sklopný (dodanie+osadenie) ks - f60
Demontáž stĺpika pevného (demont, likvidácia, zaliatie otvoru betónovou zmesou) ks
Demontáž stĺpika odpílenie(demont, likvidácia, zaliatie otvoru betónovou zmesou) ks
Vyrovnanie stĺpika ks
Demontáž alebo opakovaná montáž (napr. po výmene poškodeného stĺpika)
dopravnej značky z alebo na nosič
Osadenie stĺpika pre značku ks
Náter stĺpika značky, dopravného stĺpika, zábradlia m2
Dopravné zrkadlo DZ 800x600 (dodanie) ks
Nosič zrkadla f90 (dodanie) bm
Osadenie nosiča na dopravné zrkadlo ks
Montáž zrkadla DZ na nosič ks
Demontáž zrkadla ks
Zábradlie trubka d50/3 jednomadlové betón (dodanie+osadenie) bm
Zábradlie trubka d50/3 dvojmadlové zem (dodanie+osadenie) bm
Zábradlie trubka d50/3 dvojmadlové betón (dodanie+osadenie) bm
SPOLU

Dočasné dopravné značenie M.j. Cena v € bez DPH 20% Cena v € s
Značky (základný formát) A4a,b, A5,A10,A19
B1,E,B31a,C1,2,3,C6a,b
Značky (zväčšený formát) C20-C28,IS15, IS16 EUR/ks/deň
Značky IS25,26 EUR/ks/deň
zábrany Z2a,b EUR/ks/deň
vodiace dosky Z4a,b,c EUR/ks/deň
Gumový podstavec EUR/ks/deň
Montáž dočasného značenia EUR/ks
Demontáž dočasného značenia EUR/ks
Letiaci bod - 5 svetiel EUR/ks/deň
Svetelná semaforová súprava (kompletná sada s 2 návestidlami) EUR/ks/deň
Montáž a demontáž semaforov (kompletnej sady z predchádzajúceho riadka) EUR/ks
Údržbárske práce pre opravu zábradlia, zrkadla, značiek, prahov EUR/1hod
Prekrytie značky ks
Oranž.páska pre doč.dopr.značky (dodanie+aplikácia) bm
SPOLU

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

V ........................................., dňa .............

EUR/ks/deň

Príloha č. 1 - tabuľka č. 3

Výkaz prác a materiálov potrebných pre realizáciu zvislého a vodorovného
dopravného značenia v mestskej časti Bratislava Nové Mesto

ks



Príloha č. 1 - tabuľka č. 4
Vodorovné dopravné značenie

Druh materiálu a práce Úprava M.j. Cena v € bez
DPH

DPH 20% Cena v € s
DPH

Pozdĺžna súvislá čiara bielej farby - V1a s reflexnou bm
Pozdĺžna súvislá čiara bielej farby - V1a bez reflexnej bm
Dvojitá pozdĺžna čiara bielej farby - V1b s reflexnou bm
Dvojitá pozdĺžna čiara bielej farby - V1b bez reflexnej bm
Pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2a (celková dĺžka vrátane medzier) s reflexnou bm
Pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2a (celková dĺžka vrátane medzier) bez reflexnej bm
Pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2b  (celková dĺžka vrátane medzier) s reflexnou bm
Pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2b  (celková dĺžka vrátane medzier) bez reflexnej bm
Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2c (celková dĺžka vrátane medzier) s reflexnou bm
Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara bielej farby - V2c (celková dĺžka vrátane medzier) bez reflexnej bm
Pozdĺžna súvisla čiara dopln. preruš. čiarov - V3 s reflexnou bm
Pozdĺžna súvisla čiara dopln. preruš. čiarov - V3 bez reflexnej bm
Vodiaca čiara - V4  (celková dĺžka vrátane medzier) s reflexnou bm
Vodiaca čiara - V4  (celková dĺžka vrátane medzier) bez reflexnej bm
Priečna súvislá čiara - V5a s reflexnou bm
Priečna súvislá čiara - V5a bez reflexnej bm
Priečna súvislá čiara so symbolom"daj prednosť....V5b s reflexnou bm
Priečna súvislá čiara so symbolom"daj prednosť....V5b bez reflexnej bm
Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP" - V5c s reflexnou bm
Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP" - V5c bez reflexnej bm
Priechod pre chodcov - V6a s reflexnou m2
Priechod pre chodcov - V6a bez reflexnej m2
Priechod pre  chodcov v retroreflex. červenobilom..-V6a s reflexnou m2
Priechod pre chodcov s vodiacim pásom - V6b s reflexnou m2
Priechod pre chodcov s vodiacim pásom - V6b bez reflexnej m2
Priechod pre chodcov V6a - dvojzložková farba  - m2
Priechod pre chodcov V6a - plast - m2
Cyklistický priechod - V7 bez reflexnej m2
Cyklistická smerová šírka - V8a - V8b bez reflexnej m2
Cyklistický piktogram - V8c bez reflexnej ks
Smerové a predbežné šípky - V9a - V9b s reflexnou m2
Smerové a predbežné šípky - V9a - V9b bez reflexnej m2
Parkovacie státia - V10a - V10c bez reflexnej bm
Parkovacie státie s vyhradeným parkovaním - V10d bez reflexnej bm
Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky - V11a bez reflexnej bm
Varovný pás od zastávky autobusu, trolej., elkt.-V11b bez reflexnej bm
Žltá klukatá čiara - V12a s reflexnou bm
Žltá klukatá čiara - V12a bez reflexnej bm
Žltá súvislá čiara - V12b s reflexnou bm
Žltá súvislá čiara - V12b bez reflexnej bm
Žltá prerušovaná čiara - V12c (celková dĺžka vrátane medzier) s reflexnou bm
Žltá prerušovaná čiara - V12c (celková dĺžka vrátane medzier) bez reflexnej bm
Šikmé rovnobežné čiary - V13 (čistá plocha) s reflexnou m2
Šikmé rovnobežné čiary - V13 (čistá plocha) bez reflexnej m2
Nápisy na povrchu cesty, parkoviska alebo inej dopravnej
ploche s rôznymi doplň. údajmi (BUS, TRAM)-V14 - čistá plocha
Optická psychologická brzda - V16 (čistá plocha) bez reflexnej m2
Nástrek čísiel, písmo  - ks
Piktogram E15 - ks
Pozdĺžna čiara  – predznačenie čiary  - bm
Predznačenie plochy  - m2
Odstránenie značiek zatretím (čistá plocha)  - m2
Odstránenie značiek frézovaním (čistá plocha)  - m2
Dočasné vodorovné značenie V1-V4-farba (celková dĺžka vrátane medzier)  - bm
Dočasné vodorovné značenie V1-V4-lepená páska (celková dĺžka vrátane medzier) - bm
Dočasné vodorovné značenie V5a-V17-farba (čistá plocha)  - m2
Dočasné vodorovné značenie V5a-V17-lepená pás. (čistá plocha) - m2
Doprava - V ZMYSLE NÁVRHU ZMLUVY - čl. 5 bod 4 sa vyžaduje 0,0 €/km  - km 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SPOLU

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ........................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ........................................

V ........................................., dňa .............

Výkaz prác a materiálov potrebných pre realizáciu zvislého a vodorovného
dopravného značenia v mestskej časti Bratislava Nové Mesto

bez reflexnej m2



Príloha č. 1 - tabuľka č. 5

cena v € bez DPH 20% DPH
cena v € s DPH/

konečná cena v €
príloha č. 1 - tabuľka 1
Príloha č. 1 - tabuľka 2
Príloha č. 1 - tabuľka 3
Príloha č. 1 - tabuľka 4
súčet:

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................

V ........................................., dňa .............

Výkaz prác a materiálov potrebných pre realizáciu zvislého a vodorovného
dopravného značenia v mestskej časti Bratislava Nové Mesto


