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VEC : Vysvetlenie č. 2
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:

Položka 130 – nie je uvedený žiadny materiál pracovnej dosky (vhodný by bol LDTD kvôli 6uholníkovému tvaru), nie je uvedená hĺbka dosky, „s nadstavbou“ – akou? , „s prípravou na
pripojenie plynu, energií, napätie 230V, bezpečné napätie 30V“ – s prípravou na pripojenie je
čo? Prosíme o upresnenie o akú prípravu sa jedná. V popise sa nič nepíše o
elektrických zásuvkách, koľko ich má byť? 1 ks, 4ks, 6ks? Zrejme 6ks na stôl, ak je stôl pre 6
žiakov. A čo plyn? Tiež 6ks na stôl- teda 6 ventilov? A môže vôbec základná škola používať pri
pokusoch plyn?
Odpoveď č. 1

Bezpredmetné, položka č. 130 sa nebude realizovať
Otázka č.2:

Položke č. 131 – vôbec nezmieňuje počty elektrických zásuviek.
Odpoveď č. 2

Bezpredmetné, položka č. 131 sa nebude realizovať
Otázka č. 3:

Položky č. 152 a 153 – jeden je pre 4 žiakov, druhý pre 2 žiakov, ale všetky parametre sú úplne
rovnaké. Dĺžka je 1200mm a požadujete nerezovú výlevku 600x600mm, čo je polovica stola.
Tak kde budú stáť tí 4 žiaci, keď sa tam tak-tak zmestí jeden žiak? Alebo zle rozumieme zadaniu
a v skutočnosti má byť tento stôl dĺžky 1200mm + 900mm pre výlevku, teda 2100mm? Zadanie
je veľmi mätúce, ideálny by bol technický nákres stola, aby bolo jasné aká je predstava.
Čo znamená pri stole 152 v zátvorke uvedené 2 ks a pri stole 153 v zátvorke uvedené 1 ks?
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Odpoveď č. 3:

Pre lepšie pochopenie zadania posielame v Prílohe č. 1 rozmiestnenie týchto stolov v učebni.
Každý stôl je pre 2 žiakov.
Položka č. 152 sa skladá z 2 stolov a 1 stredovej skrinky, umiestnenou medzi týmito stolmi.
Celková dĺžka pracoviska je teda 1200mm + 900mm + 1200mm = 3300mm. V zátvorke
uvedené 2 ks pri stole znamená, že položka č. 152 – Laboratórne pracovisko pre 4 žiakov –
obsahuje 2 stoly.
Položka č. 153 sa skladá z 1 stola a 1 stredovej skrinky, umiestnenou vedľa tohto stola. Celková
dĺžka pracoviska je teda 1200mm + 900mm = 2100mm. V zátvorke uvedený 1 ks pri stole
znamená, že položka č. 153 – Laboratórne pracovisko pre 2 žiakov – obsahuje 1 stôl.
Otázka č. 4:
1. ZŠ Moskovská
P. č. 20 a p. č. 12 –žiacky 2-miestny stôl –v špecifikácií máte uvedené -konštrukcia stola je z
ocelových profilov, 55x35 mm a 80x25 mm, stolová doska je obojstranná laminovaná drevotrieska
hrubky min. 20 mm... Plastové koncovky vo farbe RAL 7035

Takýto typ stola konkretizuje výrobcu. Je možné dodať ekvivalent s štandardnou konštrukciou stola
50x30 mm, s štandardnou hrúbkou laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm a s koncovkami v
čiernej farbe?
Odpoveď č. 4:
Rozmery oceľových profilov uvedené v popise položky sú minimálne požadované rozmery, ktoré
musia uchádzači dodržať. Uchádzači môžu dodať stôl s konštrukciou z väčších profilov, ako je
špecifikované v popise položky, dodanie menších profilov nebude verejný obstarávateľ akceptovať.
Rovnako aj hrúbka stolovej dosky je stanovená na minimálne 20 mm, takže hrúbka 18 mm nebude
akceptovaná.
Plastové koncovky môžu byť dodané v akejkoľvek farbe RAL.
Otázka č. 5:
2. ZŠ Radvanská
P. č. 155, p. č. 160 a p. č. 162 –Žiacka stolička –v špecifikácií máte uvedené –Kovová konštrukcia
z rúrkového profilu Ø 22 mm
Môže byť konštrukcia z rúrkového profilu väčšieho ako Ø 22 mm?
Odpoveď č. 5:
Rozmery oceľových profilov uvedené v popise položky sú minimálne požadované rozmery, ktoré
musia uchádzači dodržať. Uchádzači môžu dodať stoličku s konštrukciou z väčších profilov, ako je
špecifikované v popise položky, dodanie menších profilov nebude verejný obstarávateľ akceptovať.
V zhrnutí Vám oznamujeme:

Prikladáme upravené zadanie – Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie –
nabytok_29_04, pretože na ZŠ Tajovského si niektoré práce už zrealizovali vo vlastnej réžii.
Oproti pôvodnému zadaniu sa zmenilo nasledovné:
- Vypadli položky č. 120, 124, 125, 127, 130, 131
- Zmenilo sa množstvo u položky 121
- Opravili sme písacie chyby z odpovede č.1 pri položkách č. 62, 65, 174, 175
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Zároveň Vám oznamujeme, že predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk nasledovne:
Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2021 14:00 hod
Lehota pre otváranie ponúk: 18.05.2021 15:00 hod.

S pozdravom
Ing. Martina Babicová
Osoba poverená administráciou VO
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