RBFERBNCIA
Názov objednávatelh:
Sídlo obiednávatel'a:

IčO:

slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 8r4 38 BIatislava
oo o37 869

Názov stavby:

Košice - Renovácia auly

Miesto stavby:

ul. Watsonova 47, Košice

1

Pre

projekt spolufinancovaný z prostriedkov
Stručný opis predmetu zmlu\y:
štrukturáInych fondov EU a štátneho rozpočtu SR s názvom : Vý§kumné centrum
progresínych materiálov a technológií
súčasnéa budúce aplikácie
pri
práce
boli
realizované
stavebné
renovácií auly v Košiciach
,,PROMATECH"
v nasledovných častiach:

pre

-

demontáž jestvujúcich interiérových pwkov - sedadiel, rečníckeho pultu,
katedry, pultu v hl'adisku,
demontáž jestujúcich: osvetlovacích telies (svietidie1), lyl:urovacích telies,
demontáž zariadenia ozr,rrčenia , núdzového osvetlenia, premietacieho plátna;
demontáž existujúceho obkladu stien v priestoroch auly na 1. a 2, NP;
demontáž existujúcej nášl'apnej ltstry podláh - koberca v priestoroch auly na
1_NP !Ťátane

reyizie ,,kapotáže" jednotlivých stupňov v hl'adisku posluchárne; demontáž
nášlapnej wsny na 2. NP - PVC
demontáž jeswujúceho podhladu,,FEAL" a súvisiacej oceLovej konštrukcie na
1. NP a 2.NP;
demontáž jesturjúcej ovládacej mechaniky pre tienenie priestorov auly na
1.NP;
demontáž jestlujúcej lzduchotechniky a súvisiacich rozvodov;

dodávka a montáž podhl'adov SOK (znížených)na l.NP a 2.NP \Tátane
konštrukcie s aku§tickou úpravou, so spátnou montážou jestrujúcich svietidiel
rekonštrukcia obkladov stien v pdestoloch auly na r,NP a 2. NP § osadenín] na
jestlujúcu konštrukciu s použitímmateriáiov, vhodných ple dosiahnutíe
akustického efeku pre priestory auly - podra sTN 73 0532 Akustika
dodávka a montáž elektloinštalácie;
dodávka a montáž vzduchotechnického zariadenia wátane akustických a proti
otrasových opatrení, komplexného lyskúšania pre preukázanie požadovaných
funkcii a parametrov
dodávka a montáž MaR;
výmena jestrujúcich lykurovacích telies za nové lTátane osadenia nových
kq,tov;
dodávka a montáž systému interiérovéhotienenia s el. ovládaním;
ukotvenie premietacieho plátna a zariadení audio systému (reprodulrtory,
projektor);
rlsprál,ky po montážiVTí,ÚKpÁp. po iných činnostiach ;
úprava stien a podláh - finalizácia - omietky, nátery, malby, rylormávací
podlahorý poter

-

pokládka kobercov - vhodných do priestorov auly - antistatický záťažový
stupeň stredaý (t eda záťaže 3r-3z), s funkciou rltlmu akustického hluku,
r,tátane novej podkladovej dosky

Zmluvrrý termín plnenia;
§kutočný termín plnenia:

09.10.2015
o9.1o.2o15

Zmlurmá cena diela bez DPH ve:
Skutočná cena diela bez DPH v €:
Celková cena diela s DPH v €:
Zástupca objednávateLa:

-

30.11.2015
3o.11.2015

161.96o,oo €
16\.37l,74 €
193,646,o9 e

JUDI. Glória GAJDoŠovÁIiaditel'l€ technickohospodárskej sprály írstavov SAV Košice
e-mail: gajda§(@§a§kc§k
tel.: o55 / 7922101

zhotovitef:

Prvá bratislavská stavebná spoločnosť,s.r.o.
Špitálska 10. 811 o8 Bratislava

Die]o bolo uskutočnenézhotoviteLom v požadovanej kvalite a v súlade so zmlu.,nými
podmienkami, riadne a včas, bez vád a nedorobkov k spokojnosti objednávatela.

V Košiciach, dňa : r4.marca 2016

JUDr. Glória GAJDoŠovÁ.
pečiatka, meno, priezvisko
a

podpis zástupcu objednávatel'a
5lovenská akadémia vied

úsiavov SAV
Techn cko hospodárcka §pláva
o4o 0]

KOŠlcE Watsonova 45

