Příloha č. 2

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení
opravy
Název akce „Heřmanice – oprava oken v objektech věznice 2018“
Vymezení plnění veřejné zakázky:
Akce: Oprava oken v objektech věznice 2018
Místo realizace: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13
Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
organizační jednotka Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž celkem 13 ks plastových oken včetně
dozdívek, zednického začištění a vymalování ostění, dodávka a montáž 12 ks okenních sít proti
hmyzu, dodávka a montáž 2x zrcadlová folie na okenní tabuli a dodávka a montáž 27 ks žaluzií
v následujícím členění:
Objekt č. 37 – Kovošrot administrativní budova (Silesia)
• 3 ks dvoudílných oken, čiré sklo, o rozměrech 1500 x 1500 mm, středový sloupek,
na všechny díly žaluzie, všechna křídla otvíravá a na jedné půlce sklopná, parapety vnitřní
plastové mramorové, venkovní parapety hliníkové lakované hnědé;
• 3 ks jednodílného okna, mléčné sklo, o rozměrech 600 x 900 mm, křídlo otvíravé a sklopné,
vnitřní plastové parapety mramorové, venkovní parapety hliníkové lakované hnědé;
Objekt č. 5 – Kuchyně a jídelna odsouzených
• 1 ks třídílného okna, čiré sklo, o rozměrech 2300 x 1500 mm, středové sloupky, všechna
křídla pouze otvíravá, pouze venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý;
• 1 ks jednodílného okna, čiré sklo, o rozměrech 1200 x 900 mm, křídlo otvíravé, pouze
venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý;
• 2 ks síto proti hmyzu 1300 x 1000;
• 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 1250 x 900;
Objekt č. 6 – Hospodářský objekt (sprcha 3.NP)
• 1 ks jednodílného okna, mléčné sklo, o rozměrech 1200 x 900 mm, křídlo sklopné, pouze
venkovní parapet hliníkový lakovaný hnědý, doplnění poškozených obkladů;
Objekt č. 4 - OVKT
• 3 ks jednodílného okna, čiré sklo, o rozměrech 1000 x 1200 mm, do všech oken žaluzie,
křídlo otvíravé a sklopné, vnitřní plastový parapet mramorový, venkovní parapet hliníkový
lakovaný hnědý;
Objekt č. 2 – Ubytovna odsouzených A (kaple)
• 1 ks šestidílného okna, čiré sklo, o rozměrech 4800 x 1200 mm, na všechny díly žaluzie,
všechna křídla pouze sklopná, středové sloupky, níže posazená klika, pouze vnitřní plastový
mramorový parapet, nutnost velké dozdívky (cca 30 cm horní špalety);
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Objekt č. 3 – Ubytovna odsouzených B (oddíl B7)
• 1 ks vertikální látkové žaluzie, o rozměrech 1700 x 1700
• 2 ks zrcadlová folie na okno 850 x 1700
Objekt č. 3 – Ubytovna odsouzených B (kanceláře terapeutů)
• 1 ks vertikální látkové žaluzie, o rozměrech 1700 x 1700
Objekt č. 1 – Administrativní budova (kuchyň pro zaměstnance)
• 2 ks sít proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1100 x 900
• 6 ks sít proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1300 x 900
• 2 ks sít proti hmyzu do již zhotovených oken, o rozměrech 1200 x 900
• 1 ks žaluzií do průhledu ve dveřích o rozměrech 200 x 1000
Objekt č. 16 – Administrativní budova VOÚ (učebny)
• 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 400 x 800
• 2 ks žaluzií do již zhotovených oken 450 x 1100
• 3 ks žaluzií do již zhotovených oken 480 x 1200
Rozměry oken a parapetů, jsou zadavatelem určeny pouze podle stavebních otvorů a rozměry
žaluzií, sít proti hmyzu a folií jsou dané orientačně. Před vlastní výrobou je nutné provést přesné
zaměření na místě. Technické požadavky jsou dané popisem.
Jedná se o výměnu stávajících poškozených okenních dřevěných výplní za výplně nové plastové,
stejných rozměrů a členění včetně středových sloupků. Připojovací spára bude provedena
vodotěsně a vzduchotěsně. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních plechů. Výměna oken
zahrnuje dodávku a montáž pětikomorových plastových výrobků (okenní profily dodávaných
oken budou pouze v nejvyšší jakosti, stavební hloubka minimálně 70 mm, barva oboustranně
bílá, izolační dvojsklo bude s teplým distančním rámečkem, celkový prostup Ug=1,1 W/m2K,
mikroventilace, celoobvodové kování, 4-polohová klika, žaluzie). Upozorňujeme, že v některých
případech bude ztížená manipulace z d ůvodu pevně namontovaných pasivních prvků
ochrany - mříží. Vnitřní parapety budou plastové mramorové, vnější parapety budou hliníkové
lakované hnědé tl. 1mm. Dále se jedná o výměnu starých a poškozených žaluzií a dodání
chybějících folií a sít proti hmyzu.
Požadované práce:
− demontáž původních okenních výplní
− dodávka rámů a oken do místa plnění bez pomocí mechanizace
− dodávka a montáž nových okenních výplní včetně parapetů, žaluzií a folií
− vnitřní a vnější omítka
− zednické začištění vnějšího i vnitřního ostění nově osazených výplní
− dozdění horní špalety u okna v Ubytovně odsouzených A
− oprava obkladů ve sprše v Hospodářském objektu
− výmalba bílou barvou
− dodávka a montáž žaluzií a folií
− likvidace a odvoz původních okenních výplní a žaluzií
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Objekt č. 5 - Kuchyň a jídelna odsouzených - schodiště kuchyně
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Objekt č. 6 - hospodářský objekt (sprcha 3.NP)
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Objekt č. 4 - OVKT (kanceláře 2. NP)
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Objekt č. 2 - Ubytovna odsouzených A - kaple
Sestava
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1X sestava = 6x okno 800/1200 čiré sklo
1x parapet vnitřní 300/5000
6x žaluzie 700/1000
výrazná dozdívka horní špalety
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Objekt č. 5 - Kuchyň a jídelna odsouzených
kancelář stravovatel
2x Sito do okna 1300/1000
2x Žaluzie 1250/900
Objekt č. 3 - Ubytovna odsouzených B, oddíl B 7
1x vertikální látkové žaluzie 1700/1700
2x zrcadlová folie na sklo 850/1700
Objekt č. 3 - Ubytovna odsouzených B, kanceláře tarapeutů
1x vertikální látkové žaluzie 1700/1700
Objekt č. 1 - Administrativní budova
Kuchyň pro zaměstance
1x sito 1100/900 schodiště do suterénu
1x sito 1100/900 sklad potravin (zadní)
2x sito 1300/900 podesta schodiště
2x sito 1300/900 masarka
2x sito 1300/900 těstárna
2x sito 1200/900 šatna kuchařek
1x Žaluzie 200/1000 stravovatelka dveře
Objekt č. 16 - Administrativní budovava VOÚ
učebny
2x žaluzie 400/800
2x žaluzie 450/1100
3x žaluzie 480/1200

