
Príloha c, 9: Kalkulacný vzorec pre ocenovanie naviac prác

KALKULACNÝ VZOREC PRE OCENOVANIE NAVIAC PRÁC

1. Priamy materiál

2. Mzdové náklady

2.1 priame mzdy

2.2 odvody z miezd

3. Ostatné priame náklady (OPN)

3.1 náklady na stroje

3.2 náklady na dopravu

4. Nepriame náklady

4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2.

4.2 správna réžia (Rs) zo zák.ladne 2.

5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH (celkom 1 až 5)

1. Priamy materiál:

-+ cena bude na požiadanie doložená príslušným dok.ladom s dopocítaním obstarávacích nákladov (platí
aj pre špecifikácie) - pri tvorbe ceny obstarávacích nákladov - doprava materiálu, bude stanovená

podla cenníka : CENKROS (uchádzac/zhotovitel uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používat
(napr. OD/S, CENEKON a pod.), v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento

predložit);

2. Mzdové náklady:

-+ priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotovitela
vrátane všetkých zložiek a príplatkov (uchádzac/zhotovitel predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabulku
s vlastným poctom tarifných stupnov ) Nezamienat tarifné stupne s hodinovými zúctovacími
sadzbami!!!!

Tarifný stupen: 1 2 3 4 5

ucelené
samostatné samostatné špeciálne

Charakteristika pomocné rutinné
odborné koncepcné systémové

tarifného stupna
a prípravné a odborné

a ucelené a odborné koncepcnépráce rutinné

práce
práce práce práce

Základná hodinová
10,00 12,00 15,00 20,00 25,00sadzba Eur/hod.

-+ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych
miezd podla štátom vydaných predpisov v case spracovania ceny,



3. Ostatné priame náklady:

-+ sadzby strojohodín. doprava budú stanovené podla cenníkov: CENKROS (v prípade, že cenrúky
nebudú obsahovat použitý stroj, predloží zhotovitel individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade
prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímatela, resp. dopravcu,

(uchádzac/zhotovitel uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používat (napr. OD/S, CENEKON

apod.)

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podla skutocných režijných nákladov firmy:

-+ výrobná réžia HSV
..............

25 %

-+ výrobná réžia PSV, M
.........

47 %

-+ správna réžia HSV
...............

15 %

-+ správna réžia PSV, M
..........

15 %

-+ zisk
........................................

15 %

(uchádzac/zhotovitel uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

V Bratislave, dna
.

*doklad musí byt podpísaný uchádzacom, jeho štatutárnymorgánom alebo clenom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcomuchádzaca,
ktorý je oprávnený konat v mene uchádzaca v obchodnýchzáväzkových vztahoch




