
Opis predmetu zákazky 

PODROBNÉ VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Východiskové informácie:  

 

Objekt, v ktorom sa budú vymieňať okná sa nachádza v MPR Košice, kat. územie: Košice - Stredné 

mesto 862 928, LV č. 10490, parc. č. 221, 222, vlastník: Košický samosprávny kraj, nám. MMM 1, 

040 01 Košice.“ Budova je jednopodlažná. Výmena okien sa týka prvého aj druhého poschodia zo 

severnej časti budovy. 

 

 

Názov predmetu zákazky: „Okná 2014“ 

 

Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výroba 32 eurookien (podľa vzoru, 

ktorý je odsúhlasený Pamiatkovým úradom)  ich montáž, výmena vonkajších a vnútorných 

parapetov, dodávka a montáž nových vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž, odvoz a 

likvidácia starých okien, parapetov a ostatných vybúraných materiálov, oprava ostenia 

vymieňaných okien a jeho povrchová úprava (náter, maľba a pod.) podľa pôvodného . 

 

Orientačné rozmery: 
 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                   

                               

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

           

 

Ďalšie špecifikácia: 

- okenné krídlo s lištou AL vo farbe okien                                                                        

- drevo  : smrek nadpájaný 

- povrchová úprava:  akrylátovými vodou riediteľnými lazúrami 

 impregnačný náte chrániaci pred pliesňami 

 ochranná vrstva s priľnavosťou k vrchnej lazúre 

 vrchná lazúra odolná voči UV žiareniu, spĺňajúca ekologické 

požiadavky 

- farba:  biela – slonova kosť (lomená biela) RAL 1013 (Schválená Pamiatkovým úradom) 

- výplň  :  

 tepelnoizolačné dvojsklo F4-16-4  so súčiniteľom prestupu tepla max. U=1,1 

+ Arg. W.m-2.K-1  

 zvuková izolácia 32 db alebo vyššia 
 

- kovanie: celoobvodové, skryté  

- okenná kľučka -  podľa vzoru, ktorý je odsúhlasený Pamiatkovým úradom. 

- priečky: nalepovacia priečka       26mm 
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- dištančný rámček – TGI, swisspacer a pod.  

- ozdobná rímsa podľa pôvodných okien 

- ozdobná klapačka podľa pôvodných okien                                

- obložka na interiérovú stranu 

- vnútorný parapet (masív) vo farbe okna do 500mm  (1 x 1400 mm) 

- vonkajší paret  s koncovkami vo farbe budovy školy 

- montáž parapetov 

- demontáž kastlíkového okna 

- montáž nového okna, výspravné práce pod parapetnou doskou, osadenie obložky 

- odvoz odpadu a likvidácia v zmysle platných predpisov     

 
 
 


