
Mesto Rožňava                                                                   Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní  a  o  zmene a  doplnení  
niektorých zákonov

     Príloha č.1

Podrobný opis prác a materiálov

A: rekonštrukcia šatní, skladov a     sociálnych zariadení pri futbalovom ihrisku v     k.ú. Nadabula  

SÚPIS PRÁC
SUTERÉN:
m.č. 0.04 - osekanie keramického obkladu, vybúranie keramickej dlažby, výmena rozvodov vody a kanalizácie,  
výmena  zariaďovacích  predmetov,  vysterkovanie  stropu,  nový  keramický  obklad,  keramická  dlažba,  náter 
zárubní, náter oceľových predeľovacích priečok, maľba, výmena bojlera (280 l)
m.č.0.07 - osekanie keramického obkladu , vybúranie keramickej dlažby, vysterkovanie stropu , nový keramický 
obklad, keramická dlažba, náter zárubní, maľba
m.č. 0.08 - osekanie keramického obkladu, vybúranie keramickej dlažby, výmena rozvodov vody a kanalizácie,  
výmena  zariaďovacích  predmetov,  vysterkovanie  stropu,  nový  keramický  obklad,  keramická  dlažba,  náter 
zárubní, maľba
PRÍZEMIE:
m.č.  1.08 - demontáž PVC, soklíka, obklad sten SDK, SDK podhľad, elektroinštalácia, nová keramická dlažba, 
náter zárubní, maľba
m.č.  1.09 -  obklad sten SDK, SDK podhľad, elektroinštalácia, brúsenie parkiet,  náter parkiet, náter zárubní,  
maľba
m.č. 1.11 - oprava omietok sten a stropov, kladenie keramickej dlažby so soklíkom, náter zárubní, maľba
m.č. 1.14 - oprava omietok sten a stropov, kladenie keramickej dlažby so soklíkom, náter zárubní, maľba
m.č. 1.15 - obklad sten SDK, SDK podhľad, elektroinštalácia, kladenie keramickej dlažby, náter zárubní, maľba
m.č. 1.16 - oprava omietok sten, brúsenie parkiet, náter parkiet, SDK podhľad, náter zárubní, maľba
m.č. 1.17,  1.18,  1.19 - obklad sten SDK, SDK podhľad, elektroinštalácia, brúsenie parkiet, náter parkiet, náter 
zárubní, maľba 
V miestnostach na prízemí, kde sú pripravené plynové rozvody, budú dodané a namontované nové plynové 
kachle 3,9 kW, spolu v počte 10 ks.
Príloha č.7 – Pôdorys suterénu a prízemia  budovy v Nadabulej.

B. Druhá časť rekonštrukcie sa nachádza v     k.ú. Rožňava, futbalové ihrisko:  

Rekonštrukčné práce pozostávajú z:
- Opláštenie skladu náradia
- Postavenie zábran za brány 
Bližší popis je uvedený nižšie:
SÚPIS PRÁC
obvod konštrukcie : Jakel  40x50 mm zváraný pozinkovaný          102 bm     
Brány: Jakel zváraný pozinkovaný, konštrukcia brán 40 x 50 mm  42 bm
Plech color – T8 
Ostatný materiál : zvárací, rezací, spojovací, výmena – dodanie strešných, dažďových zvodov
Strecha – 3x náter
Postavenie zábran za brány , na vedľajšom aj hlavnom ihrisku

Výzva na predkladanie ponúk


