CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Jednoduchá zákazka na poskytnutie služby
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
1.1
Názov verejného obstarávateľa:
Centrum účelových zariadení
Adresa:
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
42 137 004
DIČ:
2022739697
1.2
Kontaktné miesto:
EXTECO s.r.o.
Sídlo:
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO:
46547894
DIČ:
2023462100
Zastúpený:
Josef Macák
Telefón:
+421 948 398 998
E-mail:
macak@exteco.eu
II. OPIS
Názov zákazky:
Vzduchotechnika
Druh zákazky:
Služba
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto dodania tovaru:
Svidník
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
Dodávka a montáž vzduchotechniky v rámci objektu pre potreby výroby plastových okien a
dverí v objeme cca. 60 okenných jednotiek/zmena.
Predmet zákazky sa skladá z:
1. Rozvod, inštalácia, dodávka vzduchotechniky
2. Dodávka kompresorových jednotiek
Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je súčasťou prílohy 1. tejto výzvy.
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III. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 05.03.2015
Čas: 12:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email macak@exteco.eu
Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu <10 000 € bez DPH.
IV. Podmienky účasti
Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať vo forme kópie výpisu z Obchodného registra SR.
V. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1. Najnižšia cena za predmet zákazky
2. Kvalita prevedenia
1.
Spôsob vyhodnotenia:
Najnižšia cena (y) – za položky 1.

Položka
1.

Cena v € bez
DPH

Cena v €
s DPH

Vzduchotechnika celkom

2.
Spôsob vyhodnotenia:
Kvalita prevedenia – za položky 2.
2. Počet realizovaných projektov v podobnom rozsahu počas posledných dvoch rokov.
VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ:
1. Najnižšia cena za predmet zákazky
80%
2. Kvalita prevedenia

20%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Trvanie zákazky:
2

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na poskytnutie uvedenej služby. Doba
trvania zákazky: do 1.7.2015.
Maximálna cena zákazky 9 999,99 € bez DPH
VII. Iné informácie týkajúce sa zákazky
•
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.
•
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku verejného
obstarávania elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.

Dátum odoslania výzvy: 27.2.2015

Meno a priezvisko
funkcia
JUDr
Ján Dubovec - riaditeľ
...........................

Príloha 1: Podrobný opis predmetu zákazky
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ROZVOD VZDUCHU POTRUBIE
POLYETHYLEN(VPE) 16 BAR

1

ROZVOD VZDUCHU POTRUBIE
POLYETHYLEN(VPE) 16 BAR

1

1

1

1

1

02/2015
ZUV

okres: Bratislava, obec: Bratislava, plocha:1074 m2

4xA4
1:100

A-18

Výkaz materiálu

Pol. Skrátený popis
A.
A.1
1
2
3
4
5
6

1z1

Mer.
jedn.

Počet
m.j.

ks
m
ks
ks
ks
ks

1
95
12
100
11
8

Dodávka
Strojné zariadenie

Kompresor s tlakovou nádobou
Potrubie PPR DN25, PN10
rýchlospojka - rozbocka
úchytka
T- kus DN25

Koleno 90° DN25
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Rekonštrukcia objektu
na výrobu okien
č.zákazky:

15-7003

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

Svidník – ul. Čatára Nebiljaka,
parc.č.: 226/3
Technická správa

Ing. arch. Peter Šterdas
02/2015
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov stavby
Miesto stavby
Objednávateľ

:
:
:

Stupeň
Hlavný projektant
Zodpovedný projektant
Vypracoval
Spracovateľ

:
:
:
:
:

Rekonštrukcia objektu na výrobu okien
Svidník – ul. Čatára Nebiljaka, parc.č.: 226/3
Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Zmena účelu stavby
Ing.arch. Peter Šterdas
Ing.arch. Peter Šterdas
Ing.arch. Peter Šterdas
Beeli s.r.o.
Miletičova 3/A
821 08 Bratislava

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV
- katastrálna mapa (www.katasterportal.sk)
- fotodokumentácia
- architektonická štúdia objektu

3. POPIS BÚRACÍCH PRÁC
Pri búracích prácach je nutné dodržiavať všeobecné platné bezpečnostné predpisy a
vyhlášky ako i projektovú dokumentáciu.
Búracie práce budú vykonávané postupne a demontáž jednotlivých častí stavby sa začne od
strechy.
V objekte sa vybúra na podlaží:
1.NP
Odstránia sa vnútorné priečky ktoré sú vyznačené vo výkrese „Búracie práce“. Odstránia
sa pôvodné okná a dvere so zárubňami ktoré sú vyznačené vo výkrese „Búracie práce“.
Všetky búrané stavebné otvory je potrebné staticky zabezpečiť nosnými prekladmi resp.
dočasnými podperami.
Projektant žiada dodávateľa stavebných prác, aby bol vždy pred začatím búracích prác prizvaný
ku konzultácii o spôsobe realizácie prác.

4. KAPACITNÉ ÚDAJE
Celková plocha pozemku:

podľa listu vlastníctva

PÔVODNÝ OBJEKT SO 01:

350 m2
1NP

Zastavaná plocha pôvodný stav:
Podlažnosť :
Plocha podlahová:
- 1.np pôvodný stav:
SUMA

350m2
 350 m2
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REKONŠTRUOVANÝ OBJEKT SO 01:
Zastavaná plocha navrhovaného objektu:
Podlažnosť :

350 m2
1NP

Plocha podlahová:
- prízemie :
SUMA

350 m2
 350 m2

Obostavaný priestor navrhovaného objektu:
- prízemie :
1155 m3
SUMA
 1155 m3

5. URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE
STAVBY
5.1. Urbanistické riešenie
Návrh rešpektuje danosti územia, rovnako ako i jeho ďalší predpokladaný rozvoj.
Umiestnenie objektu na danej parcele bolo podmienené orientáciou pozemku k svetovým
stranám a prístupovej komunikácii.

5.2. Architektonické riešenie
Súčasnými výrazovými prostriedkami architektúry vytvára príjemné prostredie.
Priestorové riešenie a vybavenie objektu je navrhované za výrobným účelom.
Objekt má jedno nadzemné podlažie. Je vchodom orientovaný na juho-západ.

5.3. Dispozičné riešenie
Dispozičné riešenie spĺňa požiadavky investora. Vstup je umiestnený na južnej-západnej
strane. Vstupnými dverami sa vchádza priamo do výrobnej haly. Na juho-západnej strane
objektu sú umiestnené dve kancelárie a sociálne zariadenia.

5.4. Zakladanie
Základové konštrukcie budú zachované.

5.5. Konštrukčné riešenie
Zvislé nosné konštrukcie:
Obvodové nosné steny z pálených tehál hr. 350mm.
Nosné stĺpy zo železobetónu 400x400mm.
Vnútorné deliace steny
Sú z pálených tehál hr.150 mm
Strešná konštrukcia
Objekt je zastrešený plochou železobetónovou strechou hr. 200 mm

5.6. Materiálové riešenie


Podlahové konštrukcie
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Podlahy v objekte sú navrhnuté s rešpektovaním požiadaviek na ich riešenie podľa účelu
miestností.
Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých miestností sú nasledovné:
- kancelárie, šatne, sprcha, WC– dlažba (farebnosť a štruktúru dlažby určí pred
realizáciou investor)
-výrobná hala, sklady– epoxidová liata podlaha
Súčasťou skladby podlahy výrobnej haly a skladov je vrstva samonivelačnej hmoty, ktorá
nám zabezpečí rovný povrch, ktorý je potrebný pre epoxidové podlahy.
Súčasťou nášľapných vrstiev podláh v kancelárií, šatni, sprchy, WC sú obvodové sokle.
Všetky skladby podlahových konštrukcií sú podrobne zdokumentované vo výpise skladieb
podláh.
Pri prevádzaní podláh je nutné prísne dodržiavať dilatovanie jednotlivých vrstiev podľa
použitého materiálu, spravidla po 5.0 x 5.0 m.
 Stenové konštrukcie
Steny sú navrhované z ľahčených materiálov pórobetónových.
Pórobetónové steny sú navrhované ako deliace priečky.
 Strešné konštrukcie
Bude zachovaná pôvodná strešná konštrukcia


Úprava int. povrchov



steny – jednovrstvová vápenno cementová omietka
strop – jednovrstvová vápenno cementová omietka
obklad – výšku realizovania obkladov urči investor na stavbe, špárovacia hmota podľa
typu obkladu, šírka škáry 3mm, použiť distančné krížiky. Rohy a ukončenia
obkladov realizovať plastovými, prípadne AL lištami. Styky obkladu s umývadlom,
obkladu a dlažby špárovať bielym sanitárnym silikónom.
dlažba – Použitá dlažba musí spĺňať nasledujúce parametre :
Oteruvzdornosť
- Stupne PEI IV až PEI V
Protišmykovosť
- stupeň R9
Špárovacia hmota. - pružná, .
Dlažby je nutné zrealizovať podľa technologického predpisu výrobcu pri použití
všetkých predpísaných parametrov.
Odvetranie

Odvetranie jednotlivých miestností je zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou.


Okenné konštrukcie

Okenné konštrukcie ostávajú nezmenené. Nové okenné konštrukcie budú iba na fasáde zo severozápadnej strany. Podľa výkresov „murované práce“.
Montáž okna do okenného otvoru a utesnenia styku medzi okenným rámom a stavebnou
konštrukciou musí byť zrealizovaný podľa technologického predpisu výrobcu okien tzn. musí byť
navrhnutý a zrealizovaný ako vodo a paronepriepustný , čo je zabezpečené montážnou penou
WELLFOAM PRO
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Typ kovaní, spôsob otvárania krídiel a ostatné technické parametre sú presne definované
v prílohovej časti projektu stavby.
Pre okenné konštrukcie musia platiť nasledovné parametre :
 pre rám hodnota Uok  1,1 W/m2.K
 pre izolačné trojsklo Uok  0,75 Wm2.K
 súčinitel priepustnosti svetla T =77%
 priepustnosť slnečnej energie g=53%
 index vzduchovej nepriezvučnosti min. 30, 33 a 35dB
Dodávateľ musí tieto vlastnosti preukázať kópiou certifikátu pre daný výrobok.


Dverné konštrukcie

Vstupné dvere sú nezmenené. Bude sa meniť vstupná brána do výrobnej haly.
Montáž brány do otvoru a utesnenia styku medzi rámom a stavebnou konštrukciou musí byť
zrealizovaný podľa technologického predpisu výrobcu brán.
Typ kovaní, spôsob otvárania krídiel a ostatné technické parametre sú presne definované
v prílohovej časti projektu stavby.
Interiérové dvere sú navrhnuté otváravé. Otváravé dverné krídla sú drevené hladké plné s
polodrážkou do drevených skladaných zárubní s celoobvodovým tesnením, s prahom. Kovania
dverí sú kovové, zámok dózický resp.

6. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY
Objekt je na svoj charakter bez náročných tvarov, detailov a konštrukčných riešení.
Samotná konštrukcia objektu vytvára preto predpoklad finančne výhodnej investície pri
zachovaní stanoveného štandardu. V interiéri navrhujeme použiť ekonomicky štandardné
povrchové úpravy a zariadenie, adekvátne danému typu objektu.

7. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Realizácia rekonštrukcie objektu nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
mesta.
Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke nie je nutné stanovovať ani dočasné
ochranné hygienické pásma. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č.24/2006
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na polohu zariadenia staveniska navrhujeme stavebný materiál na stavenisko
dovážať a skladovať paletizovaný.
Ochrana vôd bude zabezpečovaná viacerými technickými opatreniami (vodohospodársky
zabezpečené plochy, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie).
Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté s vedomím minimalizácie
vplyvu na životné prostredie, pričom sú zohľadnené všetky platné legislatívne predpisy.
Realizáciou činnosti nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia.
Potencionálne nepriaznivé vplyvy môžu byť eliminované preventívnymi ochrannými opatreniami.
Z hľadiska možného rizika je za nepriaznivý vplyv považované potencionálne ohrozenie kvality
ovzdušia, podzemných a povrchových vôd v prípadoch nepredvídaných udalostí (porucha
technologických zariadení, únik nebezpečných látok do nezabezpečeného prostredia a pod).
Predchádzanie, zabránenie, eliminácia a zneškodnenie možných dôsledkov havárií bude
predmetom riešení a opatrení v ďalších stupňoch projektovej prípravy navrhovanej činnosti, ako
aj havarijných a prevádzkových plánov.
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Vzhľadom na povahu a rozsah činnosti, miesto vykonávania činnosti, únosné zaťaženie
a význam očakávaných vplyvov je možné konštatovať, že v navrhovanej lokalite realizáciou
činnosti v náväznosti na okolie nedôjde k prekročeniu noriem kvality životného prostredia.
Predpokladané vplyvy nedosahujú úroveň významných vplyvov na jednotlivé zložky životného
prostredia a je možné ich zmierniť vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami.
Počas výstavby je potrebné aby zhotoviteľ stavby o.i. rešpektoval:
- zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona
NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č.
205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z.z. zákona č. 15/2005 Z.z.
- zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 364/2004 Z.z. vodný zákon

7.1. ZHODNOTENIE STAVBY Z HĽADISKA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Posúdenie stavby z hľadiska likvidácie odpadu
Spôsob nakladania s odpadmi počas realizácie stavby bude riešený v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Produkcia odpadov
Počas realizácie prestavby objektu sa predpokladá, že budú vznikať odpady uvedené
v nasledujúcej tabuľke - zatriedené podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
284/2001 Z. z. a v znení vyhlášky 409/2002 Z. z..

7.2. ZOZNAM ODPADOV KTORÉ VZNIKNÚ PRI:
stavebných a výkopových prácach
prevádzke objektu
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória Množstvo Spôsob
Číslo
odpadu v t.
zhodnocovanie
skupiny,
resp.
podskupiny
zneškodnenia
a druhu
odpadu
ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ
15
MATERIÁL,...
OBALY(VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
15 01
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Obaly z papiera a lepenky
15 01 01
O
0,08
R3
15 01 02
Obaly z plastov
O
0,12
R3
15 01 03
Obaly z dreva
O
0,231
R1
17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 01

BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE

17 01 01
17 01 02
17 01 03

Betón
Tehly
Obkladačky, dlaždice a keramika

17 02

SKLO A PLASTY
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17 02 02
17 04
17 04 05

Sklo
KOVY
Železo, oceľ

17 03

BITUMÉNOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 02

Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17
0301

17 05

ZEMINA, KAMENIVO

17 05 04

Výkopová zemina iná ako v 17 05 05

Odpady spolu
- ostatný

O

0,95

R5

O

0,15

R4

O

0,353

R5

O

1,43

D1

42,464

Odpad č. 1 až 10 - vzniká pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektu. Po plnom
sprevádzkovaní objektu sa predpokladá zavedenie separovaného zberu odpadov vhodných na
ďalšie spracovanie (neznečistený obalový papier, kartónové obaly, elektronické súčiastky, atď.).
Materiálne a organizačné zabezpečenie zberu bude realizované s odberateľskou firmou, ktorá
zabezpečí dodávku vhodných zberných nádob, odvoz odpadu a jeho ďalšie využitie.
Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadu:
R1
R5
R3
R4
D1

- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
- recyklácia
- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok
- recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

Technologický postup pri ktorom odpad vzniká a postup pri jeho zneškodňovaní:
V súvislosti s výstavbou potrieb budú vznikať stavebné odpady pri výkopových prácach
a samotnej realizácií objektu.
Odpady sa budú zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa druhov tak, aby sa vhodné
odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov budú evidované.
Prebytok zeminy ako stavebný odpad, dodávateľ odvezie na riadenú skládku, alebo zhotoviteľ
zváži možnosť odvozu na miesto, kde bude mať zemina svoje využitie.
Výkopová zemina bude kontrolovaná na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto
látky budú identifikované, bude s odťaženými znečistenými zeminami nakladané ako
s nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Po ukončení výstavby dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na oddelenie
príslušného orgánu štátnej správy, ku každému kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo
stavieb a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v
Zákone č. 223/2001 Z. z. O odpadoch a súvisiacimi predpismi.

8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI
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Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa a rešpektovať zákony:
- Zákon 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Predpis č. 147/2013 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (čiastka 52/2006) a v Nariadení vlády SR č. 387/2006 Z. z.,
v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a č. 596/2002
Z. z. - Úplné znenie zákona NR SR o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia
ľudí (čiastka 229/2002).
- Zákon č. 59/1982 Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác a vyhl.
Č. 484/1990 Zb.
- 311/2001 Z. z. Zákonník práce
- 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností
- zákon č. 96/1992 Z.z. o starostlivosti o zdravie ľudu

- zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 596/2002 Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ľudí
- zákon č. 508/2009 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
- bezpečnostné predpisy vyplývajúce z platných STN
Pri stavebných prácach bude zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce a
zdravia č. 155/81 Zb. Medzinárodnej organizácie práce ES, novelu Zákonníka práce z
20.10.1993, ako i zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. v súlade s vyhláškou MPSV a R SR

9. STATIKA:
Viď projekt ST E1.1.2.

10. ZDRAVOTECHNICKA INŠTALÁCIA:
Viď projekt ZTI E1.1.3.

11. VYKUROVANIE:
Viď projekt UK E1.1.4.

12. ELEKTROINŠTALÁCIA:
Viď projekt EL E1.1.5.

13. PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY:
Viď projekt PBS E1.1.6.
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14. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY:
Výstavba si nevyžaduje preložky inžinierskych sietí ani uvoľnenie miesta stavby. Využíva
doteraz nezaťažené územie a nemá negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Existujúca
zeleň na pozemku bude upravená pre potreby výstavby.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
Pri realizovaní všetkých prác HSV a PSV je potrebné dodržať všetky normy a predpisy,
ktoré sa na tieto práce vzťahujú.
Daná dokumentácia slúži len na získanie stavebného povolenia. Na realizáciu projektu
doporučujeme vypracovanie realizačného projektu.
Február 2015

Ing. arch. Peter Šterdas
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