Doplnění zadání k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Výměna oken v budově SŠSE NP, ul. Krkonošská čp. 265, Vrchlabí“
1) Druh a předmět veřejné zakázky:
1.1. Předmětem díla je výměna stávajících oken za okna dřevěná v budově SŠSE NP, ulici
Krkonošská čp. 265 a s výměnou oken spojená i výměna vnitřních i venkovních
parapetů včetně úpravy a začištění ostění oken. Rozsah prací je dán výzvou k podání
nabídky a tímto doplněním zadání, výpisem sledovaných vlastností oken, orientačními
náčrty oken s uvedením počtů a přibližných rozměrů včetně fotodokumentace (pohledy)
budovy.
Stavba obsahuje stavební objekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demontáž oken
Dodávka a montáž oken
Demontáž a montáž parapetů vnitřních a vnějších
Dodávka parapetů vnitřních a vnějších
Stavební přípomoce (opravy ostění vnitřních a vnějších, lože parapetu a doplnění
fasády říms a zdí v okolí oken)
Ostatní požadované náklady (malba)

Předmětem plnění jsou především tyto práce:
- demontáž a likvidace stávajících vnějších křídel oken
- dodávka a montáž nových oken s požadovanými parametry včetně dotěsnění oken vůči
okolním konstrukcím
- montáž nových vnitřních parapetů dřevěných a venkovních parapetů FeZn plech, barva dle
stávající
- případná demontáž a montáž stávajících mříží na oknech
- začištění ostění oken a výmalba bílá uvnitř ostění
- seřízení kování oken
- provedení dalších prací nezbytných pro řádné dokončení díla
Provedení:
- rostlý SM hranol
- vnější plášť tl. masivu 56mm
- vnitřní plášť tl. masivu 42mm
- meziokenní špaleta tl. masivu 20mm
- vnější plášť s bílým těsnícím profilem
- vnitřní křídla 4mm float do tmelu
- vnější křídla dvojsklo 4-10-4 1,1 s bílým meziskením rámečkem+duplex lištované
- závěsy repliky stávajících
- zavírání, obrtlíky stávající
- povrchová úprava, 1x impregnace, 2x základní nátěr syntetický, 1x vrchní nátěr
syntetický bílý
- veškeré profilace dle nákresů a stávajícího stavu
Pro zadání jsou vymezující tyto základní podmínky:
 veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy
 minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí
 likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy
 založit na stavbě stavební deník pro zápisy zástupců všech zainteresovaných stran
 předložit plán kontrolních prohlídek stavby před zahájením realizace.
 provedení jednoho vzorového okna před celkovou realizací pro odsouhlasení detailů
 předložit plán kontrolních prohlídek stavby před zahájením realizace
4.3. Záruční doba díla je předmětem soutěže a bude uvedena v nabídce. Zadavatel
požaduje min. záruční lhůtu v délce 60 měsíců.

4.6. Skládku pro uložení a likvidaci bouraných materiálů si zajistí uchazeč.

