Fyzická realizace projektu
„VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA“ - POTENCIÁL - III. VÝZVA

datum zahájení – 1.7. 2017

Předmětem projektu je vybudování výzkumné, vývojové a zkušební laboratoře společnosti UNO
PRAHA, spol. s r.o. zaměřené na specifickou problematiku svařovaných a lepených konstrukcí
z kovových a nekovových materiálů, jejich využití ve stavebnictví a v ostatních průmyslových oborech.
Projekt je realizován v prostorách, splňujících požadavky pro zkoušky a podmínky pro vývoj našich
nových výrobků.
Laboratorní zkoušky jsou nutnou podmínkou pro zajištění kvality nových a inovovaných svařovaných
a lepených výrobků.
Cílem projektu je zajistit výzkum a vývoj nových materiálů a technologií z termoplastů a zároveň
vybudovat zkušební laboratoř, která umožní aplikaci špičkových měřicích a diagnostických metod
v oblasti vývoje nových materiálů a technologií z termoplastů a jejich použití v praxi.

V současné době probíhá realizace stavebních prací projektu

REALIZACE PROJEKTU „VÝVOJOVÉ CENTRUM A ZKUŠEBNA“

REALIZACE 2017 :


Aktualizace harmonogramu a upřesnění jednotlivých realizačních etap



Upřesnění projektové dokumentace ke stavebním pracím (statický posudek, dopracování PD
a položkového rozpočtu)



Příprava Veřejné zakázky na stavební práce

REALIZACE 2018 :


Dokončení Výběrového řízení na stavební práce

Veřejná zakázka projektu zveřejněna dne 15.12.2017
Datum uzavření smlouvy dne 14.2.2018
Předmět plnění zakázky:
Předmětem zakázky je vybudování prostor vývojového centra a zkušební laboratoře společnosti UNO
PRAHA s.r.o. zaměřené na specifickou problematiku aplikace plastů ve stavebnictví a v ostatních
průmyslových oborech. V rámci zakázky vznikne místo pro zkušební laboratoř na zkoušky svarů
plastových konstrukcí.
Výsledek zasedání hodnotící komise:
Vítěz veřejné zakázky zveřejněn dne 4.1.2018
VOJAN stavby, s.r.o.



Realizace stavby

Dosud byly realizovány tyto stavební práce:
-

statické zajištění budovy v oblasti základových pasů
provedení přípojek vody a kanalizace
změna dispozic 1NP (1. nadzemního podlaží)
osazení nových oken, dveří a vrat
provedení elektroinstalace, rozvodů slaboproudu, provedení instalace topení, rozvodů vody
osazení kotle a ohřívače TUV(teplé užitkové vody)
montáž VZT(vzduchotechniky)
zprovoznění sociálních zařízení (šatny, kuchyňka, WC, sprcha)
povrchové úpravy podlah, stěn a stropů
malby a nátěry
osazení interiérových dveří



Příprava Veřejné zakázky na vybavení

