Příloha č. 2) Výzvy k VZ „Výměna nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny“

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Výměna

nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny“
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
47274743
Sídlo:
Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02
Zřizovatel:
Statutární město Děčín
Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38
Identifikační číslo: 00261238
Místem realizace díla je objekt:
ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení
vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín,
objekt občanské vybavenosti
Parkování zajištěno v areálu školy v těsné blízkosti tělocvičny, přípojka 230V / 400V 16 nebo 32A, zázemí
tělocvičen – voda, sprcha, šatna
Podlaha tělocvičny je parketová (rozměr parkety 350 x 50 mm) o celkové výměře 272 m2 a nářaďovna o výměře
37 m2. V podlaze je instalováno 10 ks kovových kotvících prvků. Demontovat a pokládat se bude nášlapná
vrstva podlahy tělocvičny, podlaha nářaďovny se bude renovovat.
Dílo je možné provádět s ohledem na městskou vyhlášku o omezení hlučných činností, dle vyhlášky platí
omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin.
Dílo se bude realizovat v termínu 1.7.2017 – 30.7.2017
Dílo bude prováděno v souladu s normou ČSN EN 14 904, zejména volbou vhodného protiskluzového laku pro
parketovou podlahu tělocvičny s vysokou odolností a zdravotní nezávadností.
SOUPIS PRACÍ:
1. demontáž stávající parketové podlahy tělocvičny 272 m2
2. úprava podkladu – dřevěný rošt
3. pokládka nové nášlapné vrstvy 22 mm, oboustranně dýhovaná min. 4,5 mm z každé strany, voděodolná
středová překližka - dub, na ploše 272 m2
4. demontáž soklové lišty a instalace nové v celé délce obvodu v odstínu dub, celkem 87 m.
5. broušení celé plochy podlahy strojní bruskou s odsáváním
6. tmelení celé plochy podlahy
7. lajnování hřišť: basketbal, volejbal, florbal
8. aplikace trojího nátěru protiskluzového laku, dle výše uvedené ČSN EN 14 904 na ploše 272 m2
9. broušení podlahy nářaďovny o výměře 37 m2
10. tmelení plochy nářaďovny 37 m2
11. aplikace laku podlahy nářaďovny 37 m2.
12. ekologická likvidace vzniklých odpadních materiálů, přesuny materiálu a doprava
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