
Obec  Kanianka, SNP 583/1 , 972 17  Kanianka 

V Kanianke 10.10.2013 

 

Vec: Oprava domu smútku v Kanianke - špecifikácia 

1. Rozsah prác je uvedený v prílohe č. 1.  

2. Vyžaduje sa práca z lešenia. 

3. Uchádzač predloží oprávnenie podnikať v danej oblasti a zákazku vykoná vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť v zmysle príslušných noriem, STN, predpisov a doporučení výrobcu. 

4. Uchádzač preukáže doklad oprávňujúci ho pracovať s certifikovaným zatepľovacím systémom 

a zákazku vykoná v zmysle platných noriem a doporučení výrobcu predloženého zatepľovacieho systému. 

5. Objednávateľ požaduje pripraviť podklad zdrsnením v rozsahu 100% a odstrániť zo zatepľovaných 

stien jestvujúci obklad, zbytky malty, iný podklad a nerovnosti až na pôvodnú konštrukciu. 

6. Objednávateľ požaduje vyspravenie  špár, jám, poškodení a nerovností cementovou alt. 

vápennocementovou omietkou, zvetraný tmel odstrániť a dilatácie v špárach vytesniť tesniacim tmelom, 

zarovnanie odskokov stien a systémových porúch. 

7. Natiahnutie novej lepidlovej vrstvy so sieťkou na odhalenú konštrukciu, penetrácia podkladu, oprava 

defektov plášťa. 

8. Izolácia polystyrénom hrúbky 8 cm, sieťka do lepidla s uvedením gramáže spôsobom a v zmysle 

certifikovaného systému a STN. 

9. Výmena jestvujúceho oplechovania tak, aby prečnievalo nad zateplený plášť tak, aby dážď nestekal na 

steny (rímsy okien a stien). 

10. Omietka silikátová, v bledom odtieni prispôsobená k jestvujúcej farbe stien (možné variantné 

riešenie), s dodržaním dohodnutého odtieňa resp. farebnej sýtosti. 

11. Osadenie rohovníkov s prekrytím na jednotlivých stenách, oknách a výčnelkoch. 

12. Úhrada zákazky po odovzdaní a prevzatí diela do 30 dní bez možnosti zálohy. 

13. Uchádzač uvedie položkovite cenu a druh materiálu, počet, množstvo hmotnosť atď. v zmysle 

štandardov stanovených výrobcom (napr. kotvy plastové rozmeru XY mm 500 ks, kotvy kovové rozmeru XY 

100 ks, lepidlo baumit  xy kg, vrtáky XY 20 ks, vrchná omietka xy 300 kg, farbivo odtieň XY 15 l, sieťka XY 

o gramáži XY v možstve XY a podobne, ), hrúbku jednotlivých vrstiev, príslušnú STN a certifikáty výrobcu. 

14. Uchádzač zahrnie do ceny diela náklady na stavbyvedúceho, a prenájom manipulačnej plochy, 

náklady na upratanie staveniska a okolia, na odtrhové skúšky, resp. iné náklady na dopravu či povolenia, alebo 

iné vynútené náklady. 

15. Termín realizácie diela od10.12.2013, záruka aspoň 5 rokov. 

16. Obhliadku predmetu zákazky je možné dohodnúť s prednostom OcÚ Kanianka Ľudovítom Pösom na 

tel. 0905554006, alebo so starostom obce Ing. Ivorom Husárom na tel. 0911806113. 

17. Bližšia špecifikácia je uvedená vo výzve, s úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo.  

 


