
               Reštaurovanie súsošia Mariánskeho stĺpu príloha č.2

Radničné námestie, Pezinok výkaz, výmer

                    Stĺp s Madonou na podstavci so štyrmi anjelmi

č. Popis m2 | ks
cena 

jednotková

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

1
odstránenie starých nánosov, uhlíkov, machov, 

starých plomb – ručné čistenie
15 m2

2
vyspravenie prasklín a chýbajúcich častí  

kremečitým pieskom, bielym cementom, farbivom
15 m2

3 farebné zjednotenie doplnených častí 15 m2

4 konzervácia 15 m2

5 písmomaľba zlatou farbou 18 ks

Stĺpy s reťazou 

č. Popis  ks
cena 

jednotková

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

1
odstránenie starých nánosov, uhlíkov, machov, 

starých plomb – ručné čistenie
12

2

vyspravenie prasklín a chýbajúcich častí  

kremečitým pieskom, bielym cementom a 

farbivom

12

3 farebné zjednotenie doplnených častí 12

4 konzervácia 12

Podesta vrchná časť - dlažba

č. Popis m2 | ks
cena 

jednotková

Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

1
odstránenie starých nánosov, uhlíkov, machov – 

ručné čistenie
42 m2

2 vybrúsenie celej plochy 42 m2

3

vyspravenie prasklín a chýbajúcich častí  

kremečitým pieskom, bielym cementom a 

farbivom

9 m2

4 odstránenie dlažby 9 ks

5
výroba novej dlažby z kremečitého piesku, bieleho 

cementu a farbiva, hr- 5 cm
9 ks

6 farebné zjednotenie doplnených častí 42 m2

7 kompletné  spárovanie dlažby 42 m2

8 konzervácia 42 m2

Podesta spodná časť – obklad



č. Popis m2 | ks
cena 

jednotková

cena 

jednotková

Cena celkom s 

DPH

1
demontáž hýbajúceho obkladu a obkladu z iného 

materiálu 
27 ks

2
odstránenie starých nánosov, uhlíkov, machov – 

ručné čistenie
9 m2

3 uchytenie a spevnenie obkladu ktorý drží 46 ks

4
výroba a montáž nového obkladu z kremečitého 

piesku, bieleho cementu a farbiva, hr- 8 cm
26 ks

5 farebné zjednotenie doplnených častí 26 ks

6 kompletné  spárovanie dlažby 9 m2

7 konzervácia 9 m2

Iné náklady

č. Popis mj | km
cena 

jednotková

cena 

jednotková

Cena celkom s 

DPH
1 lešenie, požičovňa, montáž, demontáž

2 doprava

Celkom
Cena celkom 

bez DPH

Cena celkom s 

DPH

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

         pečiatka a podpis


