Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky:
Projektová dokumentácia - Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín
1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, v súlade s príslušnými
ustanoveniami relevantných právnych noriem, stavby na akciu „Budovanie a modernizácia
odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ potrebného na realizáciu stavby ako jednostupňový
projekt vrátane rozpočtu. PD sa požaduje k riešeniu stavebných úprav vnútorných priestorov
budovy školy pre potrebu zriadenia odborných učební (jazyková učebňa, učebňa chemickobiologická) zmenou jestvujúcej dokončenej stavby.
2. Špecifikácia vypracovanej PD:
2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav

Sprievodná a súhrnná technická správa – popisujúca architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, základnú koncepciu stavby a popis HSV a PSV prác;

Architektonicko-stavebné riešenie;

Statika;

Zdravotechnika;

Elektroinštalácia

Požiarno-bezpečnostné riešenie;
2.2. Vypracovanie tendrovej dokumentácie a rozpočtu

Celkové náklady stavebných úprav – výkaz výmer a rozpočet;

Digitálna PD (vlastná PD vo formáte PDF, výkaz výmer – formát XLS);
3. Riešená budova:
Základná škola s materskou školou Ľubotín, Školská 2
Katastrálne územie: Ľubotín
Parcelné číslo: 8
4. Stručný opis:
Účelom stavebných úprav je vytvoriť stavebnotechnické podmienky na zriadenie a zariadenie
dvoch odborných učební v jestvujúcom objekte školy:
 jazyková učebňa - bude vybudovaná ako nová trieda, predelením veľkej chodby na 3.NP
ľahkou deliacou priečkou; zriadi sa prívod vody do umývadla a dopadové potrubie z dolnej
triedy; doplnením stropných svietidiel sa upraví intenzita osvetlenia; v súlade s typizovanou
zostavou technologického vybavenia odbornej učebne budú upravené rozvody elektriny; časť
steny okolo umývadla bude obložená keramickým obkladom; ostatné časti stien a stropu
budú opatrené povrchovými nátermi;
 biologicko-chemická učebňa bude zriadená v jestvujúcej triede, kde bude nutné vymeniť
pôvodnú drevenú parketovú podlahu za podlahu s odolným a umývateľným povrchom
(keramická protišmyková dlažba); v súlade s typizovanou zostavou technologického
vybavenia tejto učebne budú upravené rozvody elektriny, rozvody vody a odpadového
potrubia; do susediaceho kabinetu bude cez deliacu priečku zriadený nový vstup (dvere)
priamo z odbornej učebne; steny a strop dotknuté stavebnými úpravami budú opatrené
povrchovými nátermi.
V Ľubotíne 09.05.2017

Ing. Jozef Havrila
starosta obce

