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Naša značka: Vaša značka:      Vybavuje:  Poprad dňa:  

2019/1/MŠ-II       Ing. S.Žilinčík  31.10.2019 

 

VEC: „Materská škôlka v obci Malý Slivník - II“ 

           Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov 

 

 V dňoch 30.10.2019 a 31.10.2019 boli predpísanou formou elektronickej komunikácie doručené 

4 (štyri) otázky smerujúce k vysvetleniu súťažných podkladov vyššie uvedeného predmetu verejného 

obstarávania.  

Týmto Vám na základe poverenia verejného obstarávateľa (obec Malý Slivník ako verejný 

obstarávateľ stavebných prác – predmet zákazky: zhotovenie stavebného diela: „Materská škôlka v 

obci Malý Slivník -“ -  vyhlásené: zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 207/2019 zo dňa 14.10.2019 značka 26753 – WYP)   dávame nasledovnú odpoveď na 

Vaše žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. 

 

Ad 1.) 

V prílohe k súťažným podkladom:  

01.5.1_ZoD časť D Cena a plat. podmienky_Malý Slivník_MŠ_príl. špecifikácia položiek ..... sa 

nachádzajú položky s výmerou 0,00. Tieto položky sa neoceňujú, no ostávajú súčasťou dokumentu a to 

z dôvodu, že potrebné zachovať štruktúru rozpočtu, ktorý je záväznou prílohou zmluvy o NFP, ktorú 

podpísal prijímateľ nenávratného finančného príspevku (obec Malý Slivník) s poskytovateľom 

nenávratného finančného príspevku. 

 

Ad 2.) 

Problematika dostupnosti stavebných prvkov (stropné panely) na trhu výrobcov prefabrikátov tak ako 

sú zadefinované v prílohe k súťažným podkladom:  

01.5.1_ZoD časť D Cena a plat. podmienky_Malý Slivník_MŠ_príl. špecifikácia položiek ..... v časti 

01arch. – architektúra položky č. 39 a 42. 

Na základe predbežné vyjadrenia zodpovedného projektanta skladba stropných panelov z hľadiska 

rozmerov panelov ostáva v platnosti. Požiadavka na konkrétny typ panelov MF-265/B sa ruší a bude 

v priebehu nasledujúcich 3 pracovných dní upresnená tak, aby každý zhotoviteľ mohol použiť 

ekvivalentný výrobok, čo bude aj upravené v prílohe k SP – špecifikácie položiek. Po doručení 

záväzného stanoviska zodpovedného projektanta bude toto stanovisko zverejnené ako doplnenie tohto 

vysvetlenia súťažných podkladov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa verejný obstarávateľ rozhodol vo Vestníku verejného obstarávania 

zverejniť redakčnú opravu výzvy na predkladanie ponúk a lehotu na predkladanie ponúk primerane 

predĺžiť. Predpokladaný termín zverejnenia redakčnej opravy výzvy na predkladania ponúk je 

5.11.2019. Tzn., že termín 7.11.2019 na predkladanie ponúk je z definitívnou platnosťou zrušený. 
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Ad 3.) 

Problematika svetelnotechnických parametrov – otázky: 

Otázka č. 1: 

V podkladoch sú dva dostupné výkresy ELI S1_ELI_A1.pdf a S1.RI_ELI_A1_rev.pdf , z ktorého 

podkladu je potrebné vychádzať? Ak vychádzame z podkladu ELI S1_ELI_A1.pdf kde sú zakreslené 

LED svietidlá (v triedach LED 32W) požadovaná intenzita podľa zadania 500lx nevychádza. 

Odpoveď č.1 : Platný je výkres  S1.RI_ELI_A1_rev.pdf , pričom dávam do pozornosti zverejnené 

vysvetlenie k súťažným podkladom zverejnené v profile verejného obstarávateľa dňa 21.10.2019. 

Otázka č. 2: 

Pre materské školy, triedy je podľa STN EN 12464-1požiadavka na intenzitu osvetlenia stanovená na 

300lx. V prípade požiadavky na dosiahnutie intenzity 500lx je potrebné použiť výkonnejšie svietidlo. 

Otázka - pri návrhu sa riadime požiadavkou na intenzitu v triedach 300lx podľa normy alebo 500lx 

podľa požiadavky? 

Odpoveď č.2: 

Pri návrhu sa uchádzač riadi podľa požiadaviek, ktoré zadefinoval projektant v projektovej 

dokumentácii a špecifikácii položiek (výkaz výmer). 

Vzhľadom na vyššie uvedené a skutočnosť, že zverejnením neplatného výkresu S1_ELI_A1.pdf mohol 

byť uchádzač pri spracovávaní svojej ponuky uvedený do omylu, sa verejný obstarávateľ rozhodol vo 

Vestníku verejného obstarávania zverejniť redakčnú opravu výzvy na predkladanie ponúk a lehotu na 

predkladanie ponúk primerane predĺžiť. Predpokladaný termín zverejnenia redakčnej opravy výzvy na 

predkladania ponúk je 5.11.2019. Tzn., že termín 7.11.2019 na predkladanie ponúk je z definitívnou 

platnosťou zrušený. 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Slavko Žilinčík – poverená osoba pre predmetné VO 

 

 

  


