Zadávací podmínky pro nabídky na akci
„Výměna střešních oken v objektech 2, 3, 12, 13 – CSS Tloskov, Neveklov“

1. Identifikační údaje stavby a investora
Název stavby : Výměna střešních oken v objektech 2,3,12,13, CSS Tloskov 1, Neveklov
Místo stavby : areál CSS Tloskov, Neveklov
2. Návrh řešení
Původní dřevěná střešní okna, která jsou ve špatném technickém stavu (zatéká, fouká,
nejdou otevírat) budou demontována a do stávajících otvorů budou osazena střešní okna
nová kyvná se speciální ventilační klapkou, která umožnuje větrání i při „zavřeném okně“.
Ventilační klapka obsahuje vestavěný vzduchový filtr, zachycující prach a hmyz.
3. Provedení opravy :
Výměna střešních oken bude prováděna z vnitřní strany objektu - z podkrovních pokojů
klientů. Před zahájením prací je nutné provést zakrytí podlahy pokojů od vchodových dveří
místu výměny střešního okna a pod střešním oknem (fólií a nebo textilií – přilepení páskou)
vč. zakrytí nábytku PE fólií v místnosti s výměnou střešního okna.
Předpokládaný rozsah prací: demontáž stávajících dřevěných střešních oken vč.
oplechování, demontáž SDK desek výřezem, demontáž špalet okna, přilehlé části podhledu
SDK podhledu a části tepelné izolace, demontáž související části pálené krytiny a
oplechování, počet demontovaných střešních oken 58 ks. Montáž nového střešního okna
podle systémového řešení Velux včetně systémového oplechování a úpravy střešního pláště
z pálené krytiny, přiléhajícího ke střešnímu oknu. Montáž střešních oken bude prováděna
podle systémového řešení výrobce oken. Doplnění tepelné izolace z minerální vlny po
obvodu střešního okna, doplnění a navázání parotěsné zábrany po obvodu střešního okna.
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek včetně základního penetračního nátěru,
oprava maleb, kolem vyměňovaného okna. Montáž a případné doplnění pálené krytiny.
4. Požadavky na provádění stavby :
Výměna střešních oken bude prováděna za provozu objektů (zabydleno klienty), provoz
domu nesmí být přerušen. Zhotovitel musí učinit taková opatření, aby nebyla ohrožena
bezpečnost uživatelů objektu a aby při provádění opravy nedošlo k ohrožení zdraví a
poškození majetku uživatelů objektů.
Nakládání s odpady : Stavební suť bude uložena na řízenou skládku . - S ostatními odpady
bude naloženo podle § 16 odst. 1 písmeno c),e),f) zák.č. 185/2001 Sb.o odpadech a o
změně některých dalších zákonů. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné
k jejich převzetí podle zákona (§12 odst.3).

1

Počet a typ oken :
(měřena vnější velikost výklopného rámu)
Objekt 3

13 ks 800x1000 mm – odpovídá Velux PK06 (94x118 cm)

Objekt 12

30 ks 700x1000 mm – odpovídá Velux MK06 (78x118 cm)

Objekt 13a

8 ks

700x1000 mm – odpovídá Velux MK06 (78x118 cm)

7 ks

600x800 mm – odpovídá Velux FK04 (66x98 cm)

Pro zjištění finanční náročnosti akce nabídky zpracujte na typy oken:
1. Velux GZL 1050
2. Velux GLU 0055
3. Velux GGL 3066

Nabídky zasílejte p. Ing. Šiškové na adresu siskova.martina@tloskov.cz
Prohlídka místa plnění zakázky je možná po telefonické domluvě s p. Ing. Šiškovou, tel..
777651232.

V Tloskově dne 12.8.2015
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