Referencie stavebnej činnosti
Obchodný názov:

EBC group s.r.o.

Právna forma:

s.r.o.

Sídlo:

Radničné námestie 29
085 01 Bardejov

Prevádzka:

Masarykova 27
080 01 Prešov

Obvodný úrad Sobrance: „Rekonštrukcia objektu“
Termín odovzdania: 12/2016
Cena: 201 429,00 € s DPH
Vybudovanie klientskeho centra, čakáreň, podateľňa, ZTI, výmena okien, rozvodov vody,
plynu, kúrenia, vrátane nového zdroja vykurovania.
OO PZ SR Kysucké Nové Mesto: „Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín odovzdania: 03/2017
Cena: 557 830,00 € s DPH
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v rozsahu: zateplenie
obvodového plášťa, strechy stropov, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia
vykurovacej sústavy.
OO PZ SR Krompachy: „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 07/2017 – 03/2018
Cena: 200 998,46 € s DPH
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v rozsahu: zateplenie
strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní,
vybudovanie vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania a výmena svietidiel.
OO PZ SR Sečovce: „ Rekonštrukcia objektu“
Termín: 09/2017 – 04/2018
Cena: 220 900,35 € s DPH
Rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru v rozsahu: zateplenie
strešného plášťa, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní,
vybudovanie vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania a výmena svietidiel.
OR PZ SR Vranov nad Topľou: „Rekonštrukcia objektu“
Termín odovzdania: 10/2018
Cena: 1 442 030,00 € s DPH
Rekonštrukcia a prestavba bývalého areálu NsP, rozvody ZTI,UK a ELI, zateplenie objektu,
preložka vodovodu a vonkajšie osvetlenie.

Okresný úrad Čadca : „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 06/2018 – 04/2019
Cena: 347 977,87 € s DPH
Rekonštrukcia budovy odboru katastra v rozsahu: zateplenie strešného plášťa, výmena
strešnej krytiny, zateplenie fasády a sokla, výmena okenných a dverných výplní, vybudovanie
vstupu a wc pre imobilných, vyregulovanie vykurovania, výmena svietidiel a statické
zabezpečenie (podchytenie) stropu 1. Podzemného podlažia.
OÚ ZVOLEN: „ Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 02/2019 - 02/2020
Cena: 2 594 961,04 € s DPH
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu pre Okresný úrad vo Zvolene
a následné vybudovanie pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu. Obsahom
pracovných činností bola kompletná výmena okenných a dverných výplní, zateplenie
strešného plášťa s novou PVC krytinou, zateplenie fasády a sokla, výmena výťahu, úprava
vnútorných priestorov vrátane povrchových úprav, podlahových konštrukcií, rekonštrukcia
sociálnych priestorov vrátane príslušenstva, vykurovacieho systému, vzduchotechniky,
elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, Priestorov parkoviska a spevnených plôch okolo
objektu.
Kežmarok OÚ: „Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 09/2019 - 05/2020
Cena: 219 514,68 € s DPH
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu v Kežmarku.
Rekonštrukčné práce spočívali v zateplení fasáda a sokla objektu, zateplení strešného plášťa
s výmenou novej strešnej krytiny, výmenou rozvodov Ústredného kúrenia s vykurovacími
telesami, výmenou rozvodov elektroinštalácie spolu so svietidlami, zhotovením nového
bleskozvodu, nainštalovaním fotovoltaického zariadenia, vybudovanie bezbariérového
prístupu do objektu a vybudovaním sociálnych priestorov pre imobilných klientov OÚ.
Košice, Rastislavova 69: „Rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZ“
Termín: 11/2019 - 07/2020
Cena: 328 385,00 € s DPH
Rekonštrukcia objektu spočívala v zateplení fasády a sokla objektu, zateplení strešného plášťa
s výmenou novej strešnej krytiny, výmenou rozvodov ústredného kúrenia s vykurovacími
telesami, výmenou rozvodov elektroinštalácie spolu so svietidlami, zhotovením nového
bleskozvodu, nainštalovaním solárneho systému na streche objektu a vybudovaním
sociálnych priestorov pre imobilných klientov.
OO PZ Slovenská Kajňa: „Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 11/2019 - 08/2020
Cena: 173 396,10 € s DPH
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Slovenskej Kajni. Rekonštrukcia spočívala vo výmene okenných
a dverných výplní, zateplenia fasády a sokla objektu, výmena strešnej krytiny vrátane
zateplenia strešného plášťa, výmenou rozvodov ústredného vykurovania spolu
s vykurovacími telesami, kompletnou úpravou povrchov stien a podláh, vybudovaním
bezbariérového prístupu do objektu spolu so sociálnym zázemím pre imobilných klientov.

Trebišov OR PZ: „Rekonštrukcia a modernizácia objektu“
Termín: 03/2020 - 01/2021
Cena: 1 340 474,73 € s DPH
Medzi hlavné dôvody modernizácie a rekonštrukcie budovy bolo dosiahnutie zníženia
energetickej náročnosti objektu, úspory energie na vykurovanie a taktiež predĺženia životnosti
stavby ochranou pred poruchami obvodového plášťa, ktorá je dosiahnuteľná zateplením
celého stavebného objektu.
Rekonštrukcia spočívala v zateplení fasády a sokla objektu, zateplení strešného plášťa
s výmenou novej strešnej krytiny, výmenou rozvodov ústredného kúrenia s vykurovacími
telesami, výmenou rozvodov elektroinštalácie spolu so svietidlami, zhotovením nového
bleskozvodu, nainštalovaním fotovoltaického zariadenia na streche objektu, vybudovaním
sociálnych priestorov pre imobilných klientov.

