
 

Příloha č. 6 k výzvě k podání nabídek  

na zakázku malého rozsahu 

Příloha č. 3 smlouvy 

Základní technické  informace  

Jedná se Rekonstrukci elektroinstalace  učeben a přilehlých prostor ve 2.NP (celé patro) budovy H 

(hlavní budova) v objektu SPŠCH Pardubice: H212, H211, H210, H209, H208, H207, H206, H205, 

H204, H203, H202, H201, 2xWC a chodby. 

Součástí příloh zadávací dokumentace je stávající světelná elektroinstalace, slepý půdorys 2.NP, 

referenční listy žlabů, spínačů a zásuvek a výkaz výměr požadovaných prací a dodávek. 

Základní technické informace: 

-  hlavní trasy budou vedeny v parapetních  žlabech  pod okny, a ve žlabu na chodbě 

-  instalace ve třídách bude zasekána pod omítku, součástí ceny je oprava omítek zasekaného vedení 

a průrazů, součástí nejsou výmalby 

-  stávající zářivková svítidla  s elektronickými předřadníky budou demontována, osazena novými 

zdroji a zpětně namontována 

- zářivková   svítidla s tlumivkami budou vyměněna za nová svítidla s elektronickými předřadníky 

- na WC budou namontovány štěrbinové osoušeče rukou v provedení Turbo 

- napájení projektorů zůstane stávající v lištách, budou pouze provedeny nové napájecí zásuvky 

těchto zařízení 

-  budou osazeny nové patrové  rozvaděče    

-  součástí ceny je projektová dokumentace skutečného provedení a úspěšná revize 

-  předpokládaná doba realizace 2 měsíce (60 kalendářních dní) 

- požadovaná záruční doba je 60 měsíců 

 

Další požadavky 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel 
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími 
podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré 
ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob 
způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při 
plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

4. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy 
a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a 
obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a 
zkušenostem v době zadání díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro 
plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat 
stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat 
svá stanoviska. 

6. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez 
jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, 
odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro 
realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel 
zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich 
ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

 


