Príloha č. 1 zmluvy o dielo

PROJEKT : Nový športový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
Bežné výdavky
Typ výdavku

Jednotka

Cena za jednotku
v eurách

Počet jednotiek

A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky
1. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu
dodávka a montáž nového umelého trávnika

súbor

1,00

vyrovnanie podložia pre lokálne nerovnosti

komplet

1,00

dopravné a režíjne náklady

komplet

1,00

SBR granulát na zásyp umelého trávnika

komplet

1,00

Celkom

2. Administratívne výdavky
Celkom

3. Iné výdavky
Celkom

Spolu (bežné výdavky)
B. Vlastné zdroje

SPOLU
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov

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

Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: m2, kus, tona a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:
Položky financované z dotácie :
1, Dodávka a montáž nového umelého trávnika: táto položka je financovaná z dotácie. Uvažuje s umelým trávnikom certifikovaným a v zmysle technických
požiadaviek s výškou vlasu 40 mm, zelenej farby, taktiež s lepidlom, podlepovacou páskou, montážou, vsypom kremičitého piesku a s čiarovaním športov. Trávnik
bude určený prevažne na futbal a volejbal. Umelý trávnik a všetky materiály potrebné na jeho inštaláciu sú požadované z dotačných zdrojov a to v sume 10 782 €.
Dodávka a montáž umelej trávy
Položky financované z vlastných zdrojov:

1. Vyrovnanie podložia pre lokálne nerovnosti: položka je krytá z vlastných zdrojov, uvažuje sa so štrkovým vyrovnaním plochy a zhutnením vrstvy valcom tak
aby bola dosiahnutá ideálna rovina.
Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 10mm pre vyrovnanie nerčovností 10t
Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania , Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/
2. Dopravné a režijné náklady

3. SBR granulát je dodávka granulátu na zásyp položka čiarovanie sú podlepené pásy na čiarovanie položky
SBR granulát vrátane dopravy, min. 7kg na m2: 603,6*0,00663=4 t
Podlepovacia páska; šírka: 350mm

4t
350 bm

(603,6 m2)
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vlastných zdrojov, uvažuje sa so štrkovým vyrovnaním plochy a zhutnením vrstvy valcom tak,
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