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VEC:
Vysvetlenie /doplnenie súťažných podkladov č. I
Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk a jej
prílohám na predmet zákazky: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Suvorovova“ ID Výzvy
na predkladanie ponúk: 36828826:
Na základe požiadaviek uchádzačov verejný obstarávateľ poskytuje nasledovne vysvetlenie
k prílohám Výzvy na predkladanie ponúk:
Otázka č. 1:
Vo výkaze výmer pre objekt UK chýbajú položky pre armatúry na dopojenie radiátorov, chýbajú
demontáže armatúr, chýbajú položky na prepojenie potrubného rozvodu UK na existujúce potrubné
rozvody.
Odpoveď:
Na základe dohody GP a investora táto položka nie je predmetom rozpočtu a výkazu výmer
naceňovanej stavby, nakoľko je predmetom dodávky druhej stavby.
Vo výkaze výmer objekt ZTI sú navrhnuté všetky závesne, ale vo výkaze výmer chýbajú konštrukcie,
tlačidlá a podobne, chýba položka na prepoje potrubných rozvodov. Na existujúce potrubné rozvody
a chýbajú armatúry na potrubných rozvodoch pri prepojoch.
Odpoveď:
Vzhľadom na nepredvídaný stav existujúcich rozvodov a možných napojení je v rozpočte položka na
nešpecifikované práce, v ktorej sa môžu chýbajúce položky prejaviť.

Otázka č. 2:
Vo výkaze SK-Stavebné konštrukcie pre všetky pavilóny (1,2,3) je uvedených 12ks deliacich
stienok WC. Vo pôdorysoch jednotlivých pavilónoch je však zakreslených iba 10ks stienok.
Poprosíme uviesť správne množstvo?

Odpoveď:
Správne množstvo stienok je 10 ks, viď opravený výkaz výmer Príloha č. 1 tohto vysvetlenia.
Otázka č. 3:
Vo výkaze výmer časti kúrenia chýbajú armatúry k vykurovacím telesám (Radiátorový set
s montážou). Budú tieto armatúry verejným obstarávateľom doplnené do výkazu výmer, resp. ako
máme postupovať?
Chýbajúce položky:
Pavilón 1: Radiátorový set s montážou: 10,0 ks
Pavilón 2: Radiátorový set s montážou: 10,0 ks
Pavilón 3: Radiátorový set s montážou: 10,0 ks
Odpoveď:
Na základe dohody GP a investora táto položka nie je predmetom rozpočtu a výkazu výmer
naceňovanej stavby, nakoľko je predmetom dodávky druhej stavby.
Otázka č. 4:
V projekte aj vo výkaze výmer stavebnej časti sa nachádzajú detské deliace priečky medzi WC.
Z akého materiálu majú byť tieto priečky zhotovené? V PD aj VV chýba špecifikácia. Keramika
prípadne PHL doska.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie deliacej stienky z MDF dosiek s umývateľným laminátovým
povrchom: MDF doska - Drevovláknitá doska so strednou hustotou je drevený výrobok vyrobený
pomocou štiepenia zvyškov tvrdého alebo mäkkého dreva na drevné vlákna, často v defibrátore,
kombináciou s voskom a živicovým spojivom a formovaním z panelov pôsobením vysokej teploty a
tlaku. MDF je všeobecne hustejšia ako preglejka.
Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predlžil lehotu na predkladanie ponúk a to do 16.3.2021
do 09:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.3.2021 o 09:05 hod.
S pozdravom

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia VO
Príloha: Výkaz výmer

