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VEC : Vysvetlenie č. 1
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie k
predmetu zákazky Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,

odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a
laboratórny nábytok a vybavenie, VVO č. 59/2021 pod číslom 14649 - WYT dňa 03.03.2021
Vám zasielame príslušné vysvetlenie:
Otázka č. 1: Z Š Sitnianska
P.č. 62 - Stôl do študovne – v špecifikácii je uvedený tovar kosodĺžnika s rozmermi W 700/500 a D 600
mm a je možné zostavovať rôzne zostavy stolíkov.
Nemá tam správne yť tvar lichobežníka a nie kosodĺžnika: Kosodĺžnik nie je možné zostavovať do
rôznych zostáv na rozdiel od lichobežníka. Šo znamená W a D pri rozmeroch?
Odpoveď č.1:
1. Položka č.62 - Jedná sa o písaciu chybu, stoly majú mať tvar lichobežníka. W označuje dĺžky
rovnobežných základní a D rozmer priľahlých strán, viď obrázok nižšie
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Otázka č. 2: ZŠ Sitnianska
P.č. 65 – Nábytok na odkladanie náradia – v špecifikácii máte uvedený materiál: drevotrieska hrúbky
200 mm
Aká je správna hrúbka drevotriesky ? Štandard býva 10 mmm, 16 mmm a 18 mm.
Odpoveď č.2:

Položka č.65 - Jedná sa o písaciu chybu, správna hrúbka drevotriesky je 18mm, podrobnejšia
špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
Otázka č. 3: ZŠ Ďumbierska
P.č. 76 – Bezpečnostná skriňa na chemikálie - v špecifikácii máte uvedené – dvojica bezpečnostných
plechových skríň, rozmer je len jednej skrine a aj počet je 1 ks.
Má tam byť dvojica skríň alebo len jedna skriňa?
Odpoveď č.3:

Položka č.76 - Počet v zadaní nie je 1 ks ale 1 sada. Táto sada sa skladá z dvojice
bezpečnostných skríň, ako je uvedené v popise. Rozmer 1 skrine je podľa popisu minimálne
900x550x1900 mm. Má byť dodaná dvojica skríň, teda keď sa uložia k sebe, rozmer tejto
dvojice skríň / sady bude minimálne 1800x550x1900 mm.
Otázka č. 4: ZŠ Golianova
P.č. 150– Bezpečnostná skriňa na chemikálie - v špecifikácii máte uvedené – dvojica bezpečnostných
plechových skríň, rozmer je len jednej skrine a aj počet je 1 ks.
Má tam byť dvojica skríň alebo len jedna skriňa?
Odpoveď č. 4:

Položka č.150 - Počet v zadaní je 1 ks dvojice skríň, teda to treba vnímať ako 1 sadu. Táto
sada sa skladá z dvojice bezpečnostných skríň,. Rozmer 1 skrine je podľa popisu minimálne
1900x900x500 mm. Má byť dodaná dvojica skríň, teda keď sa uložia k sebe, rozmer tejto
dvojice skríň / sady bude minimálne 1900x1800x500 mm.
Otázka č.5:

č. 3 - stolička má byť z CPL laminátu? Je možné použiť laminát na sedák aj operadlo
v jednotnej hrúbke 10 mm?
Odpoveď č.5:

Sedák a opierka stoličky majú byť z tvrdeného laminátu, alebo tvarovanej preglejky. Keďže
v popise položky sú uvedené minimálne parametre, sedák aj operadlo môžu mať jednotnú
hrúbku 10 mm
Otázka č.6:

Č. 53- je možné použiť profil 50 x30 mm na stôl? Profil 38x20 mm sa zvykne používať skôr
na stoličky a na stoly je nedostatočný.
Odpoveď č.6:

Keďže v popise položky sú uvedené minimálne parametre, je možné na stôl použiť aj profil
50x30mm
Otázka č.7:

Č. 54- prosím o bližšiu špecifikáciu kde má byť použitý perforovaný plech a obrázok stola.
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Odpoveď č.7:

Otázka č.9:
Č. 55 - stolík má byť rohový, ale má rozmer rovnaký ako položka č. 54, takže prosíme
o upresnenie rozmeru a tvaru a tiež obrázok stola.
Odpoveď č. 9:
Rozmery sú dané v popise položky: 76cm(výška)x120cm(dĺžka)x60cm(šírka)

Otázka č. 10:
Č. 59 a č. 60 – Prosíme o obrázok, z popisu nie je jednoznačné ako majú tieto prvky vyzerať.
Odpoveď č. 10:
Č.59:
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Otázka č. 11:
Odpoveď č. 11:
Č.60:
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Otázka č. 12:
Č. 61 – materiál vozíka je DTD a police kov alebo je celokovový? Poprosíme obrázok.
Odpoveď č.12:
Materiál vozíka je DTDL a, police a konštrukcia vozíka sú kovové ako na obrázku

Otázka č. 13:
Č. 65- prosíme o bližšiu špecifikáciu, tvar, rozmery, obrázok.
Odpoveď č.13:
Špecifikáciu položky posielame v prílohe č.1
Otázka č. 14:
Č. 89 – pracovná doska z tvrdenej preglejky 18 mm? Verejný obstarávateľ myslel DTDL 18
mm?
Odpoveď č. 14:
Pracovná doska môže byť zhotovená laminovanej preglejky alebo DTDL s hrúbkou 18 mm.
Otázka č. 14:
Ć. 151- priemer rúrky na katedre môže byť väčší – 35 mm a na stoličke 28 mm?
Odpoveď č.14:
Keďže v popise položky sú uvedené minimálne parametre, je možné použiť na katedre profily
s hrúbkou 35mm a na stoličke 28mm
Otázka č. 15:
Č. 174 a 175 – čo sa myslí odklopnou doskou? Je to krycia doska vpredu na stole ako sa
používa pri katedrách?
Odpoveď č. 15:
Jedná sa o písaciu chybu, v popise položky nemalo byť “s výklopnou doskou”, ale “s
odkladacím košom”
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Otázka č.16:
Č. 176 – požadujete 2 zaisťovacie sedáky proti vypadnutiu z odkladacieho koša. Do ktorých
stolov sa majú odkladať tieto stoličky? Stoly v špecifikácii nemajú takéto odkladacie koše.
Odpoveď č.16:
Tieto stoličky sa budú odkladať do stolov, ktoré majú číslo položky 174 a 175

S pozdravom
Ing. Martina Babicová
Osoba poverená administráciou VO

Príloha č. 1 – Špecifikácia k Odpovedi č. 2, 13
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