
CENOVÁ PONUKA - Špecifikácia rozpočtu 
 

OBNOVA KULTÚRNEJ PAMIATKY – okenných a dverných výplní kaštieľa 

v Čelároch-Kírti, súp. č. 225, parc. č. 922/8, k.ú. Čeláre, zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu pod č. 428/1. 
 

P.č.  
Náklady (výdavky): 

 
Rozpočet 

 

v eurách v eurách  

1.  OPRAVA 1 ks krídlových historických dverí 
(3330 x 1440) južnej fasády: 

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Oprava dverí (očistenie výplne, obrúsenie, 
náter, oprava poškodenej časti dverí 
repasovaním,  

  

 Obnovenie kľučiek a závesných prvkov 
odborno-remeselným spôsobom) 

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

 
   

2.  VÝMENA 1 ks dverí (1290x2935) severnej 
fasády 

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Výmena dverí(demontáž dverí, likvidácia, 
dodávka a montáž dverí) 

  

 Oprava zachovaných historických kovových 
mreží vo svetlíkoch a závesných prvkov 
dverí odborno-remeselným spôsobom. 

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

  
 

  

3. VÝMENA 1 ks dverí (1120x2930) 
východnej fasády 

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Výmena dverí demontáž dverí, likvidácia, 
dodávka a montáž dverí) 

  

 Oprava zachovaných historických kovových 
mreží vo svetlíkoch a závesných prvkov 
dverí odborno-remeselným spôsobom. 

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

  
 

  

4. VÝMENA 1 ks dverí (2370x3400) západnej 
fasády 

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Výmena dverí(demontáž dverí, likvidácia, 
dodávka a montáž dverí) 

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   
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5.  VÝMENA 6 ks okien (1065 x 2090) 
severnej fasády   

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Demontáž, likvidácia, dodávka a montáž 
okien vrátane parapetných dosiek (ext.int.) 

  

 Demontáž, likvidácia mreží (6 ks)   

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

  
 

  

6. VÝMENA 1 ks rámu (1065 x 2090)  bez 
sklenej výplne severnej fasády 

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Demontáž, likvidácia, dodávka a montáž 
rámu (106,5 x 209) bez sklenej výplne 
vrátane parapetnej dosky exteri.  

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

  
 

  

7. VÝMENA 2 ks vonkajšej parapetnej dosky 
(1600x200) južnej fasády  

 
bez DPH: ..................... 

 
s DPH: ......................... 

 Demontáž, likvidácia, dodávka a montáž  
parapetných dosiek  

  

 Obnovenie poškodených častí budovy 
(murárske a maliarske opravy) 

  

 Dopravné náklady, presun hmôt   

    

    

 REKAPITULÁCIA:   

 Celkovénáklady na OPRAVU (bez 
dopravných nákladov a presunu hmôt): 

  

 Celkovénáklady na VÝMENU (bez 
dopravných nákladov a presunu hmôt): 

  

 Celkové dopravné náklady a presun hmôt:   

    

  

Celková cena zákazky  S P O L U: 
 

bez DPH:  s DPH:        

 

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

Názov firmy: 
Sídlo/Adresa:  
Meno, priezvisko konateľa: 
Mobil:  
e-mail:  
IČO: .........................., DIČ: ................................................................................ 
                                    

   Podpis, pečiatka 


