
Typ výdavku Jednotka

Cena za 

jednotku v 

eurách

Počet jednotiek
Výdavky spolu    

v eurách

Športový povrch komplet  1,00 0,00 

Mantinelový systém komplet 1,00 0,00 

Príslušenstvo  súbor 1,00 0,00 

Zemné práce  (podkladové vrstvy, drenážny systém, základy) m2 365,00 0,00 

Osvetlenie ihriska komplet 1,00 0,00 

0,00 

Zemné práce časť.2 m2 455,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Vysvetlivky:

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

PROJEKT : Športom k zdraviu - Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Žihárec

Kapitálové výdavky

B. Vlastné zdroje

SPOLU

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: m2, kus, tona a podobne.

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky

VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády SR, vlastné zdroje, finančné prostriedky z iných zdrojov)

SPOLU

SPOLU



Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:

Zemné práce pozostávajú  nasledujúcich aktivít: 

Časť 1. 

Športový povrch

Mantinelový systém

Príslušenstvo

Osvetlenie

Vlastné zdroje  

Zemné práce pozostávajú z nasledujúcich aktivít: 

Časť 2. 

NÁZOV ORGANIZÁCIE

MIESTO A DÁTUM:

Vlastné zdroje žiadateľa budú vynaločené na časť spodnej stavby. Cena sa vyrátala na základe jednotkovej ceny x veľkosti plochy. 

Cena súboru podľa rozpisu je ....

Umelé  osvetlenie - 6 stĺpov s výškou 6 m a reflektormi  LED, rozvody, rozvodná skriňa, revízna správa. 

min. 8.800 dTex, farba zelená/červená, zásyp kremičitým pieskom 18-20 kg/m2

Cena je vyrátaná ako jednotková cena x veľkosť plochy 

Dodávka a montáž čiar na minifutbal a volejbal v bm. Cena je vyrátaná na základe dĺžky potrebnej čiary 

Mantinelový systém s konštrukciou z pozinkovanej ocele a s plastovou výplňou mantinelov

v hrúbke 10 mm, vstupné dvierka s otváraním na pánty, bezpečnostné madlá, ochranné siete 

na bránkových stranách do celkovej výšky 4 m nad mantinelom

Dodávka a montáž umelého trávnika s výškou vlasu 20+2 mm od výrobcu z krajín EÚ

( ČR, Belgicko, Holandsko ), hustota min. 27.000 vpichov, vlákno polyetylén, fibrilovaný vlas,  

Mantinelový systém sa dodáva ako celok, takže potrebné množtvo je 1 a cena systému je .....

2 ks Futbalové bránky 3 m x 2 m so sieťou 

Volejbalová súprava (púzdra, stĺpiky, sieť ) a 2 basketbalové koše so stojanmi

Zhrnutie a odstránenie ornice do hĺbky min. 30 cm   

Výkopové práce pre základy a celú plochu i drenáž   

Dodávka a zabetónovanie záhonových obrubníkov po celom obvode ihriska 

uvedie sa stručný popis aktivity, podrobnejší popis údajov, ktoré nie je možné vpísať do tabuľky

rozpracujú sa slovne jednotlivé položky (riadky v tabuľke) rozpočtu tak, aby bol zrejmý spôsob, akým sú jednotlivé sumy vypočítané

OTLAČOK PEČIATKY A

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

PODPIS:

Dodávka a zabetónovanie púzdier na volejbalové / tenisové stĺpiky a basketbalové stojany

Osadenie kotevných prvkov pre mantinelový systém do betónových pätiek


