
 Mesto Spišská Belá 
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

v zastúpení splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa: 

INPRO POPRAD, s.r.o. 

Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

kontaktná osoba: Ing. Peter Bendík (+421 903 247 680) 

email: inpropoprad2@gmail.com 

 

Č.j.: SB-hokejbalová hala - žiad. o vysv. SP 1 – odpoveď       V Poprade, 21.6.2018 

  
 

 

 

Záujemcovia do verejného obstarávania 

-------------------------------------------------------- 

 

 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. d) ZoVO bez využitia 

elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 

ZoVO – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu 

zákazky s názvom:  

 „HOKEJBALOVÁ HALA - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalo-

vého ihriska“   

-  žiadosť č. 1 o vysvetlenie súťažných podkladov“ – odpoveď. 

 

 

 INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: Mesto 

Spišská Belá, MsÚ, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok (verejný obstarávateľ 

v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“)) pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie 

stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „HOKEJBALOVÁ HALA - zmena dokončenej 

stavby,  prístavba k tribúne futbalového ihriska“ vyhlásenej odoslaním na zverejnenie výzvy 

na predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola 

zverejnená vo VVO č. 111/2018 - 06.06.2018 pod značkou 7833 - WYP, týmto v zmysle § 114 

ods. 8 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k  

zaslaným otázkam resp. dotazom k súťažným podkladom záujemcov predmetného verejného 

obstarávania: 

 

1/  V projektovej dokumentácii objektu "SO.01.1 - Hokejbalová hala - stavebná časť", ktorá je 

súčasťou súťažných podkladov je uvedená povrchová úprava v hale elastickým polyuretá-

novým povrchom  CONIPUR HG hr. 14 mm.  

 V priloženom výkaze výmer však uvedená položka chýba.  Doplníte povrchovú úpravu v hale 

elastickým polyuretánovým povrchom  CONIPUR HG hr. 14 mm do výkazu výmer ? 

Odpoveď: 

 Dodávka uvedenej podlahy nie je predmetom predmetného verejného obstarávania – uvedené 

na strane 37 súťažných podkladov 



2/  Vo výkaze výmer objektu "SO.01.1 - Hokejbalová hala - stavebná časť" je v pol. č. 1 je 

uvedené odstránenie ornice s premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m 

a do 1 000 m3 v množstve 1 003,786 m3.  

Máme uvažovať s tým, že ornica zostane uložená na dočasnej skládke vo vzdialenosti do 100 

m od haly v rámci areálu haly bez poplatku za uskladnenie ? 

Odpoveď: 

Rozpočet uvažuje s ponechaním ornice pri hale do 100 m, bez poplatku za uskladnenie 

 

3/  Vo výkaze výmer objektu "SO.01.1 - Hokejbalová hala - stavebná časť" je v pol. č. 3 je 

uvedené vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1 000 do 

10 000 m3 na vzdialenosť do 3 000 m v množstve 1 376,671 m3.  

Vo výkaze výmer však chýba položka uloženie zeminy na skládku a poplatok za uskladnenie 

zeminy na skládke. Doplníte uvedené chýbajúce položky do výkazu výmer ? 

Odpoveď: 

Výkopovú zeminu - uloženie na skládku zabezpečuje si dodávateľ sám, miesto určí 

objednávateľ. Poplatok za skládku zeminy neobsahuje rozpočet. 

 

4/  Vo výkaze výmer objektu "SO.01.1 - Hokejbalová hala - stavebná časť" je v pol. č. 175 je 

uvedená výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových,  

zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm v množstve 

364,980 m2.  

Je táto položka uvedená správne v rámci povlakových podláh ?  

Odpoveď: 

Zvárané KARI  siete 4 mm, oká 150/150 mm sú v časti rozpočtu "podlahy povlakové", táto 

položka je uvedená správne 
 
 
 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 

                                                                                            Ing. Peter Bendík 

                                                                        splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 


