
Príloha projektového plánu a Zmluvy o Dielo_Harmonogram práce / Časový harmonogram plnenia Zmluvy "Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince ". Maximálna doba realizácie diela je do 4 mesiacov 
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Popis pracovných úkonov

Zberný dvor Veľké Ludince

 SO 01   SO 01 Prístrešok

01     Architektúra

          Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady 

          Výkopy rýh s vodorovným premiestnením 

          Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

          Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 s poplatkami za uloženie

          Obsyp objektov z vhodných hornín

          Zhutnenie podložia 

          Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

          Debnenie a betónovanie základových pätiek, prostý tr.C 20/25

          Vystužená mazanina z betónu prostého s prehladením a debnením

          Násypy z kameniva ťaženého 0-4 a 0-32

          Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 s lôžkom z betónu

          Presun hmôt 

          D+M prístrešku so strechou a oplášením

02     Elektro - silnoprúd/slabopräd

          Dodávka a montáž elektroinštalačných rúrok 

          Ukončovanie vodičov a káblov rozvádzačoch

          Rozvodnice RS 01

          Svietidlá žiarivkové

          Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 a D8 - 10mm

          Zvodový vodič včítane podpery 

          Dodávka a montáž bleskozvodných svoriek, izolácií spojov, svoriek, uholníkov

          Označenie zvodov štítkami 

          Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

          Dodávka a montáž silových káblov

          Mimostavenisková doprava,  podružný materiál, podiel pridržených výkonov

          Hĺbenie káblovýh rýh

          Zriadenie káblového lôžka z piesku a rozvinutie a uložnie fólie

        Revízie

 SO 02   SO 02 Garáž

01     Architektúra

          Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady 

          Výkopy rýh s vodorovným premiestnením 

          Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

          Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 s poplatkami za uloženie

          Obsyp objektov z vhodných hornín

          Zhutnenie podložia 

          Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

          Debnenie a betónovanie základových pätiek, prostý tr.C 20/25

          Vystužená mazanina z betónu prostého s prehladením a debnením

          Násypy z kameniva ťaženého 0-4 a 0-32

          Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 s lôžkom z betónu

          Presun hmôt 

          D+M prístrešku so strechou a oplášením

02     Elektro - silnoprúd/slaboprúd

          Dodávka a montáž elektroinštalačných rúrok 

          Ukončovanie vodičov a káblov rozvádzačoch

          Spínače, pohybový senzor, domové zásuvky

          Rozvodnice RS 02

          Svietidlá žiarivkové

          Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 a D8 - 10mm

          Zvodový vodič včítane podpery 

          Dodávka a montáž bleskozvodných svoriek, izolácií spojov, svoriek, uholníkov

          Označenie zvodov štítkami 

          Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2

          Dodávka a montáž silových káblov

          Mimostavenisková doprava,  podružný materiál, podiel pridržených výkonov

          Zriadenie káblového lôžka z piesku a rozvinutie a uložnie fólie

        Revízie

 SO 03   SO 03 Prevádzková budova
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01     Architektúra

          Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady 

          Výkopy rýh s vodorovným premiestnením 

          Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

          Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 s poplatkami za uloženie

          Obsyp objektov z vhodných hornín

          Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku

         Debnenie a betónovanie základových pásov, prostý tr.C 20/25

          Murovanie stien

          Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 s výstužou a debnením 

         Murovanie priečok

          Betón stropov a vencov doskových a trámových,  železový tr.C 16/20 s vystúžením a debnením

          Prípravu vnútorného podkladu a vnútorná omietka stien 

          Vonkajšia omietka stien 

          Zateplenie stien a sokla

          Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm

          Podkladný betón prostý tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm s vystuženíma  debnením

          Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)

          Poter pieskovocementový hr. do 55 mm

          Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2

          Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 s  lôžkom z betónu

          Lešenie montáž a prenájom

          Demontáž lešenia

          Presun hmôt 

          Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná a zvislá

          Tepelné izolácie  pásmi podláh

          Tepelné izolácie striech

          Krov s nátermi

          Debnenie a latovanie s nátermi

          SDK podhľad 

          Krytina plechová s príslušenstvom

          Žľaby a zvody z pozinkovaného PZ plechu 

          Prekrytie strechy fóliou Tyvek soft

          Dverné krídla

          D+M plastových výplní otvorov

          Podlahy a soklíkov z obkladačiek

          Parketové podlaha

          Obklady vnútor. Stien z obkladačiek

          Maľby jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m

02     Zdravotechnika

          Výkopy rýh s vodorovným premiestnením 

          Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

          Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 s poplatkami za uloženie

          Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

          Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

          Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic

          D+M trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38

          Potrubia z novodurových rúr 

          Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek

          Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810

          Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125

          Potrubie z plastických hmôt vnútornej zdravotechniky 

          Armatúry

          Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

          Dodávka a montáž zariaďovacích predmetov vrátane príslušenstva

03     Elektro - silnoprúd/slaboprúd

          Vysekávanie káps, prierazov a rýh

          Dodávka a montáž elektroinštalačných rúrok 

          Dodávka a montáž škatuľ elektroinštalačných

          Ukončovanie vodičov a káblov rozvádzačoch

          Dodávka a montáž spínačov

          Dodávka a montáž zásuviek

          Rozvodnica RS03

          Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov



          Svietidlá žiarivkové

          Uzemňovacie vedenie v zemi 

          Zvodový vodič včítane podpery 

          Dodávka a montáž bleskozvodných svoriek, izolácií spojov, svoriek, uholníkov

          Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot

          Dodávka a montáž silových káblov

          Mimostavenisková doprava  podružný materiál  podiel pridržených výkonov

        Revízie

        Komplexné vyskúšanie

SO 04   SO 04 Oplotenie

        Výkop ryhy s premiestnením

        Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3

        Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 s poplatkom 

        Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

        Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 s debnením

        Oplotenia strojové z pletiva

        D+M vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové

SO 05   SO 05 Spevnené plochy

          Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady 

        Vodorovné premiestnenie výkopku s poplatkom

        Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3

        Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

        Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm

        Debnenie stien, rýh a otvorov 

        Výstuž mazanín z betónov

        Násyp z kameniva ťaženého 0-4, 0-32

        Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým 

SO 06 SO 06  Kanalizácia, žumpa

        Výkop rýh a šachiet

        Vodorovné premiestnenie výkopku s uložením na skládky a poplatkom

        Zásyp a obsyp sypaninou so zhutnením 

        Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

        Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm s výstužou a debnením

        Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)

        Šachty prefabrikované a revízne šachty

        Potrubia z novodurových rúr 

        Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200

SO 07   SO 07 Vodovodná prípojka

        Výkop rýh a šachiet

        Vodorovné premiestnenie výkopku s uložením na skládky a poplatkom

        Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

        Obsyp potrubia a objektov sypaninou z vhodných hornín

        Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

        Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm s výstužou a debnením

        Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)

        Šachty prefabrikované a revízne šachty

        Potrubie z oceľ. rúrok a plastických hmôt 

        Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3

        Armatúry

        Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

        Napojenie na jestv. vodovod DN 100

SO 08   SO 08 Vonkajšie silnoprúdové rozvody

          Dodávka a montáž elektroinštalačných rúrok 

        Ukončenie vodičov a káblov 

        Svietidlá

        Osvetľovací stožiar s výzbrojom

        Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov

        Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

        Silový kábel 

        Rozvinutie a uloženie  výstražnej fólie z PVC do š 33 cm

        Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia

        Výkop jamy pre stožiar a základ z betónu

        Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3

        Zriadenie káblového lôžka z piesku so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm

        Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. Zeminy

        Podružný materiál  podiel pridržených výkonov

      Revízia VO
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