
 

 
          PRÍLOHA č. 1 
   
1. ZAVLAŽOVANIE VEREJNEJ ZELENE 
 
Uchádzač uvedie cenu za polievanie zelene v dosahu polievacích zariadení a to za 23 760m3 

vypolievanej vody. Množstvo vody, použitej na polievanie sa bude zisťovať odpočtom 
vodomera na príslušnom odbernom mieste. Pri prácach naviac mimo dosahu polievacích 
vodovodov bude uchádzač účtovať za 548 hodín. 

 
Jednotková cena za 1 m3  vypolievanej  vody bez DPH:    ...........€  Cena spolu s DPH:  ...........€     
 
Cena spolu za 23 800 m3 vypolievanej vody bez DPH:  ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€     

 
 
Jednotková cena za hodinovú zúčtovaciu sadzbu pri službách naviac mimo dosahu polievacích 
zariadení:                                                   bez DPH:     ...........€  Cena spolu s DPH:  ...........€  
 
Cena spolu za 550 hodín pri službách naviac mimo dosahu polievacích zariadení:  
                                                      bez DPH:   ...........€ Cena spolu s DPH:  ...........€ 
  
 
2. ÚDRŽBA ČERPACÍCH STANÍC  
 
Údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov v MČ BA-Petržalka: 
Pravidelné  týždenné spúšťanie  ponorných čerpadiel v zmysle požiadaviek výrobcu  čerpadiel 
CVBU 0708 a to v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov  SJK , Dvory 4, Malé 
centrum 21, Starý háj 2A,B, Zrkadlový Háj 3, 23, Lúky 3A,B, Lúky 5A                                
január až december. Čerpadlá Dvory 4, Malé centrum 21, Starý háj 2A,B, 
Zrkadlový Háj 3, 23, Lúky 3A,B, Lúky 5A odpojené od zdroja elektrickej 
energie!!! 
 

Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 

 
3. ÚDRŽBA FONTÁNY V SADE J. KRÁĽA 
 
Odzimovanie  (apríl), sprevádzkovanie a zabezpečenie údržby, opráv fontány  v  Sade J. 
Krá ľa  a  jej  prevádzky  v čase  od 1.5. do 15.10. 
 
Apríl : 
 
Odzimovanie a spustenie fontány: 
Vysokotlakové čistenie bazéna, ručné vyberanie odpadu (lístie, gaštany, drevo, plasty, sklo)  
Vyčistenie súsošia  fontány  vysokotlakovým čističom                                                  
Čistenie 16 ks  antikorových dýz                                                                              
Čistenie odtokového potrubia prúdom vody                                                        



Napustenie systému a odvzdušnenie                                                                    
Vyčistenie spevnenej plochy pri fontáne, odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy 
vodou, čistenie lavičiek      
Údržba strojovne fontány: 
Vykonanie preventívnej údržby technických zariadení strojovne fontány: 
el. zariadenia - motory, rozvádzače,  posúvače (šupátka), osvetlenie, odčerpávanie spodnej 
vody podľa potreby      
             
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
                  
 
Máj  - september: 
 
Pravidelná mesačná  údržba  fontány: 
Výmena vody 1x týždenne -vypustenie  a napustenie systému, odvzdušnenie.  
Podľa potreby - ručné vyberanie odpadu (lístie drevo, plasty, sklo,) 
vysokotlakové čistenie bazéna a sochy, čistenie 16ks antikorových dýz od vodného kameňa, 
čistenie odtokového potrubia prúdom vody                                                                                           
Čistenie spevnenej plochy pri fontáne 1x za dva týždne: 
odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy vodou, čistenie lavičiek                                                                                                    
Údržba strojovne fontány: 
Udržiavanie  technických zariadení v prevádzkyschopnom stave (el. zariadenia,  posúvače 
(šupátka), osvetlenie), odčerpávanie spodnej vody podľa potreby                                                                                                     
 
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
 
Október do 15.10. 
 
Pravidelné čistenie bazéna  fontány, výmena vody , 1 x týždenne                  
Čistenie spevnenej plochy okolo fontány                                                          
 
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
Október  16.10. 
 
Zazimovanie fontány, vypustenie vody, vyčistenie bazéna, demontáž dýz, odvodnenie systému                                                                  
   
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
K prevádzke fontány prislúcha aj vyššie spomenutá čerpacia stanica v Sade J. Kráľa, ktorá je 
zahrnutá v údržbe čerpacích staníc polievacích vodovodov. 
 
 
Celková cena za apríl, máj-september, október bez DPH:    ........... €     
                           Výška DPH:    ........... €     
Celková  cena  za  apríl,  máj-september, október s DPH:     ........... €     
 
 



 

4. ÚDRŽBA  PITNÝCH FONTÁN  
 
V SADE J. KRÁĽA A NA PETRŽALSKOM KORZE 
 
Apríl        
 
Odzimovanie, odkrytovanie, vyčistenie, natlakovanie systémov vodovodov, montáž 3ks 
bengizerov, sprevádzkovanie 6ks pitných fontánok                                      
 
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
Máj  -  September 
Zabezpečenie prevádzky, kontrola, pravidelné čistenie podľa potreby, údržba a opravy podľa 
potreby - 6ks pitných fontánok a rozvodu pitnej vody                                      
 
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
Október       
Zabezpečenie prevádzky do 15.10., následne zazimovanie, odvodnenie, vyčistenie, 
zakrytovanie, 6 ks pitných fontánok, demontáž 3 ks bengizerov, 
 
Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
 
Celková cena za apríl, máj-september, október bez DPH:    ........... €     
                          Výška DPH:    ........... €     
Celková  cena  za  apríl,  máj-september, október s DPH:    ........... €     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky:  
V kalkulovaných cenách za práce sú premietnuté aj náklady za dopravu, a spotrebovaný 
pomocný materiál. Množstvo vypolievanej vody a odpracovaných hodín naviac nie je záväzné! 
 
 
 

 



 
 

REKAPITULÁCIA CIEN 
 
 
1. ZAVLAŽOVANIE VEREJNEJ ZELENE 
 
Cena spolu za 23760m3 vypolievanej vody bez DPH:               ...........€ 
 
Cena spolu za 548 hodín pri službách naviac mimo dosahu polievacích zariadení bez DPH:  
                                                    

  bez DPH:               ...........€   
 
2. ÚDRŽBA ČERPACÍCH STANÍC 
 
Údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov v MČ BA-Petržalka: 
Pravidelné  týždenné spúšťanie  ponorných čerpadiel v zmysle požiadaviek výrobcu  čerpadiel 
CVBU 0708 a to v 10 čerpacích staniciach polievacích vodovodov  SJK , Dvory 4, Malé 
centrum 21, Starý háj 2A,B, Zrkadlový Háj 3, 23, Lúky 3A,B, Lúky 5A                                
január až december. Čerpadlá Dvory 4, Malé centrum 21, Starý háj 2A,B, 
Zrkadlový Háj 3, 23, Lúky 3A,B, Lúky 5A odpojené od zdroja elektrickej 
energie!!! 
 

Cena spolu bez DPH: ...........€ Cena spolu s DPH: ...........€                                       
 
 
3. ÚDRŽBA FONTÁNY V SADE J. KRÁĽA  
 
Celková cena za apríl, máj-september, október bez DPH:    ........... €     
 
 
4. ÚDRŽBA PITNÝCH FONTÁN 
 
Celková cena za apríl, máj-september, október bez DPH:    ........... €     
 
 
Sumár cien za:  
1. zavlažovanie verejnej zelene  
2. údržbu čerpacích staníc   
3. údržbu fontány v sade J. Kráľa  
4. údržbu pitných fontán   
       
Sumár celkových cien bez DPH:    ..................... €     
                                   

 Výška DPH:    ..................... €     
 
Sumár celkových  cien   s   DPH:    ..................... €     
 


