Střední odborná škola, Bruntál,
příspěvková organizace
Krnovská 998/9
792 01 BRUNTÁL

Příloha č. 1
TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
„Úprav vnitřních prostor Střední odborné školy, Bruntál, příspěvkové organizace, Krnovská
998/9, Bruntál“

Předmět plnění
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce elektroinstalace a výměna dveří, zárubní
položení dlažby a vymalování. Na chodbě budou osazeny závěsné podhledy.
Realizace bude provedena tzv.” na klíč” tj. kompletní, řádně a včas zhotovené v souladu s
podmínkami a termíny tohoto zadání včetně příloh. Dílo bude provedeno v souladu s platnými
právními předpisy, normami a zákony ČR.
Dílo zahrnuje:
1. Rekonstrukce elektroinstalace, včetně výměny světel viz PD
2.




Osazení závěsných podhledů na chodbě 57,5 m2 a oprava dvou přepážek
montáž roštu
minerální kazety 600 x 600 mm
oprava přepážek 2 700x 1 8000mm

3. Výměna dveří a zárubní. /18 ks x 800mm, 6 ks x 600mm
 demontáž zárubní
 osazení překladů
 dozdění a zapravení dveří
 osazení nových dveří včetně kování
4. Zednické práce




oprava omítek po rekonstrukci elektroinstalace,
položení dlažby 11 m2
Zazdění dveří 1400 x 2 000 mm.

5. Vymalování na bílo 1 702 m2.

Kompletní realizace díla samotného, to je zajištění veškerých dodávek a prací nutných k realizaci a
dokončení díla v souladu se ZD.
Likvidaci veškerého vzniklého odpadu prokazatelně v souladu s platnými ekologickými předpisy, až
na místo jeho trvalého uložení, dle požadavku objednatele.
Zajištění bezpečnosti práce na předaném staveništi včetně požární bezpečnosti.
Předání díla v souladu s pokyny a požadavky tohoto zadání.
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Střední odborná škola, Bruntál,
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Popis stávajícího stavu
a) Umístění díla
Pozemek parc. č. 2623/2 kú Bruntál
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace, Krnovská 998/9 Bruntál
Majitel zařízení - Střední odborná škola Bruntál, příspěvková organizace
b) Popis stávající stavu

Budova domova mládeže ve které jsou výše uvedené prostory byla kolaudována v roce 1977.
Stávající elektroinstalace je původní z doby, kdy tyto prostory sloužily jako ubytovna žáků
V současné době již nevyhovuje platným normám.
Dveře a zárubně jsou rovněž původní a již nevyhovují současným požadavkům
.

Kontakt : Josefa Gottwald, mobil : 733 164 844
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