
Výběrové řízení 
na výměnu oken v domě Podsklaská 1252/24, 128 00  Praha 2
Zadavatel: SVJ Podsklaská 1252, Praha 2
IČ: 04896904

Do cenové nabídky požadujeme zahrnout:
Dodávku oken v provedení špaletové: 
Dřevina - napojovaný smrk, deštění masiv smrk napojovaný.  
Zasklení - vnější křídla izolační dvosjklo 4-12-4, izolační rámeček Swisspacer, 
   vnitřní křídla sklo float 4mm - koeficient prostupu tepla oknem Uw = 1,1 W(m2.K). 
Kování - MACO, kličky ALT WIEN - česaný bronz, distančníky -česaný bronz,  
   dorazy - česaný bronz, štulpové klipsy - česaný bronz.
Barva - 4-vrstvá barva RAL 9003. 
Dodávku oken v provedení euro IV68-18: 
Dřevina - napojovaný smrkový lepený hranol napojovaný - historizující vzhled 
   s integrovanou okapnicí na křídlech. - dle nařízení MHMP - OPP a NPÚ. 
Zasklení - izolační dvosjklo 4-16-4, rámeček Swisspacer, s koeficientem prostupu tepla 
   oknem Uw = 1,2 W(m2.K). 
Kování - MACO, kličky ALT WIEN - česaný bronz 
Barva - 4-vrstvá barva RAL 9003. 
Demontáž spočívající ve vybourání stávajících okenních výplní, očištění stavebních otvorů   
   a jejich úprava před montáží.
Montáž nových oken spočívajcí v instalaci kotvících prvků, kotev, šroubů, zabudování oken 
   do otvorů a jejich vyrovnání vertikální i horizontální a vypěnění PUR  pěnou. 
Okna vybavit parotěsnými a paropropustnými páskami.  
Montáž nových parapetů v interiéru a exteriéru.  Montáž nových parapetů v interiéru a exteriéru.  
Likvidaci vybouraných oken zajistit ekologické uložení na skládku, nebo k tomuto účelu  
   zajištěné úložiště. 
Do zednického začištění zahrnout úpravu ostění do původního provedení, včetně opravy
    vnější části napojení oken na fasádu, úpravu kolem parapetních desek apod. 

Záruční podmínky požadujeme na okna a dveře v délce minimálně 5 let. 

V rámci záruky zajistit bezplatný servis, v kterém bude zahrnuta kontrola funkčnosti kování,
   jeho promazání, údržba pohyblivých částí a kontola pružnosti těsnících prvků.

Zábory komunikací pro nakládku a vykládku materiálů.

Kritéria:
realizace v r. 2020
cena
záruka minimálně 5 let včetně servisu
vyjednání souhlasného stanoviska s památkáři
schopnost zajistit granty a dotace
reference na minulé zakázky
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Euro okna

Příslušenství k oknům 
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Okna vnitroblok
1. ŠPALETOVÁ OKNA A EUROOKNA IV68 - HISTORIZUJÍCÍ ROZMĚR KS
4 Okno 4-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1220/2080 12
5 Balkonové dveře 3-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1000/2815 1
6 Okno 6-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1900/1950 1
7 Okno 6-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1700/2000 1
8 Dveře 2-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a krytek 1550/2200 1
9 Okno 2-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a příslušenství 1210/1290 1
10 Okno 2-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a příslušenství 1325/1445 1
11 Okno 2-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a příslušenství 970/1465 1
12 Okno 1-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a příslušenství 430/1280 6
13 Okno 2-dílné v provedení IV68 euro včetně kliky a příslušenství 975/2000 5
14 Schodišťová okna poslední parto v provedení IV68 dvojsklo včetně kliky 2260/1860 1
15 Schodišťová sestava balk.dveří a oken IV68 včetně příslušenství 755/755/755/2980 5

m
Parapety vnitroblok 28
Přechodový plech vnitroblok 40

2. PRÁCE, POMOCNÝ MATERIÁL, DOPRAVA m
Demontáž oken vnitroblok 299
Montáž nových špaletových oken vnitroblok 102
Montáž eurooken - vnitroblok 197
Likvidace oken vnitroblok 299
Zednické začištění špaleta/špaleta - vnitroblok 102
Zednické začištění špaleta/euro - vnitroblok 197Zednické začištění špaleta/euro - vnitroblok 197
Parotěsné pásky - interiér - vnitroblok 299
Komprimační pásky - exteriér - vnitroblok 299
Montáž parozábran - vnitroblok 299
Montáž přechodových plechů - vnitroblok 40
Montáž interiérových masivních parapetů - vnitroblok 40
Doprava a VRN - vnitroblok 1

Celková cena: 

Špaletová okna
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Okna do ulice
1. ŠPALETOVÁ OKNA ROZMĚR ks
1 Okno 6-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 2030/2075 23
2 Okno 4-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1730/2075 5
3 Okno 4-dílné, špaletové včetně kliček a příslušenství 1430/2075 17
16 Výloha obchodu IV68 - dvojsklo, pákový ovladač 1870/2490 1
17 Dveře do obchodu IV68-18 - dvojsko, samozavírač, klika/klika, fab 1040/2740 1
18 Rohová sestava u dveří do obchodu - IV68-18 - dvojslko, pákový ovladač 800/800/2130 1

m
Parapety ulice 94
Přechodový plech ulice 84

2. PRÁCE, POMOCNÝ MATERIÁL, DOPRAVA m
Demontáž oken ulice 377
Montáž nových špaletových oken ulice včetně obchodu 377
Likvidace oken ulice včetně obchodu 377
Zednické začištění špaleta/špaleta - ulice 346
Zednické začištění euro/euro - ulice - obchod 36
Parotěsné pásky - interiér - ulice včetně obchodu 377
Komprimační pásky - exteriér - ulice včetně obchodu 377
Montáž parozábran - ulice včetně obchodu 377
Montáž přechodových plechů - ulice - včetně obchodu 84
Montáž interiérových masivních parapetů - ulice - včetně obchodu 94
Doprava a VRN - ulice 1

Celková cena: Celková cena: 

Špaletová okna
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