REFERENČNÝ LIST

1.

Názov a obchodné meno zhotoviteľa :
STAVOKOMPLET spoločnosť s .r.o.
Mýtna 546
916 01 Stará Tura
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. Názov a obchodné meno objednávateľa :
Obecný Hrašné
916 14 Hrašné

3.

Názov stavby r
Bytové domy Hrašné 6x4 b.j. Hrašné bytové domy A - F

4.
Stručný opis predmetu zmluvy :
Jedná sa o bytové domy, ktoré su vybudované ako radové. Celkovo má byť danej lokalite postavených 6 bytových
domov A - F. V súčasnosti je zrealizovaná I. etapa výstavby a to bytové domy „A“ a „B“. Bytové domy sú rovnaké.
Na prízemí je technické zázemie bytov (pivnice a 2x2 izbový byt. Na 1. poschodí je 1x2 izbový byt a lx 3 izbový byt.
Prístup do bytových domov je z južnej strany.
Strecha bytových domov je sedlová. Sklon strechy je 25°., krytina je popiastovaný plech, tepelná izolácia strešných
priestorov minerálna vlna hr. 18 cm.
Bytové domy sú založené na základových pásoch, do ktorých je vložený zemniaci pás pre bleskozvod, na základovej
škáre je zhutnený vankúš z kameniva.
Zvislé konštrukcie su zrealizované z tvárnic Porfíx, obvodové murivo hr. 400 mm, múry ktoré sú susediace s ďalším
bytovým domom sú hr. 300 mm, medzi murivom je vložený izolačný a dilatačný pás z polystyrénu hr. 6 cm, priečky
su hr. 100 mm. Obvodové murivo je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom hr.
Vodorovné konštrukcie je vytvorené z betónových prefabrikátov PREMACO a vystupujúce prvky - balkóny sú
monolitické zo železobetónu C 16/20.
Schodisko je železobetónové, monolitické, šírka ramena 1200 mm s povrchovou úpravou keramická dlažba.
Jednotlivé byty sú vybavené samostatným WC, kúpeľkou s vaňou, v kuchyni je namontovaná kuchynská linka dl. 180
cm, kombinovaný šporák, digestor a potravinová skrinka. V každom byte je samostatné vykurovanie, rozvody sú
ťahané v podlahe a kotol je prietokový Imegrass Eolo Star 24 o výkone 24 kW.
Podlahy sú nasledovné :
kuchyňa, obývacia izba a izba - plávajúca podlaha
chodba, WC, kúpeľňa, balkóny - keramická dlažba
V kúpeľni je prevedený odklad do výšky 2,0 m, vo WC do výšky 1,5 m a za kuchynskou linkou.
Súčasťou stavby je Splašková kanalizácia ktorá je zaústená do žumpy, vybudovaný vodovod napoj ený na obecný
vodovod, osadená armatuma šachta pri plánovaných domoch E a F, verejné osvetlenie, prístupová komunikácia a
parkovacie státia.

5.

Zmluvná cena za predmet zmluvy : 444 931,61 Eur včítane DPH

6.

Začiatok poskytnutia prác : 06/2013

7.

Koniec poskytnutia prác :

8.

Kontaktná osoba objednávateľa :
meno a priezvisko : Vladimír Stančík, starosta obce
Vyjadrenie objednávateľa :
Práce boli prevedené v požadovanej kvalite a termíne

9.

11/2013

*

