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Naša značka: Vaša značka:      Vybavuje:  Poprad dňa:  

2019/1/MŠ-II       Ing. S.Žilinčík  12.11.2019 

 

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

           Vysvetlenia súťažných podkladov - 2 

 

   

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 vysvetlenia súťažných 

podkladov k žiadosti uchádzača doručenej dňa 11.11.2019 

 

Zodpovedný projektant vypracoval nasledovné stanovisko k otázkam uchádzača formou odpovedí, 

ktoré uvádzame v plnom neupravenom znení nižšie (odpovede projektanta uvedené ako červený text): 
1. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie VV a PD. Nesúlad svietidiel v textovej 

časti revidovaného  výkresu S1.RI_ELI_A1 rev.pdf a Výkazom výmer v časti 03 Elektro - časť – 

Elektroinštalácia, a ich počtom. Núdzové svietidlo nie je zakreslené v žiadnom výkrese projektovej 

dokumentácie. 

B. špecifikácia rev 33017 je v súlade s opravenou textovou časťou viď výkres S1. R2_ELI, vo VV objekt 03 

Elektro je špecifikácia upravená v položke 12, 13, 16, 19, 21. 

Núdzové svietidlá su doplnené vo výkresovej časti - výkres S1.R2_ELI. 

 

2. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie pôdorysu 1.NP  revidovaného  výpisu okien vnútorných 

a to okná v miestnosti 1.01 označeného Oi2. Toto okno navrhujeme preznačiť na Oi5 

Okno v miestnosti 1.01 pod označením Oi2 je v revízii pôdorysu 1.NP (výkres 

MS_maly_slivnik_1.NP_rev) preznačené na Oi5. 

 

3. Žiadame verejného obstarávateľa o opravu množstva položky č.100 - Montáž okien plastových s 

hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) vo výkaze výmer 01 Arch - časť – Architektúra, 

chýba 6,7 m. 

Toto chýbajúce množstvo bolo doplnené do výkazu výmer. 

 

4. Žiadame verejného obstarávateľa  o úpravu položky 103- Plastové okno jednokrídlové OS, izolačné 

trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil + parapety. Po prepočte výkresovej dokumentácie, 

výkres 04 v časti architektúra,  je vo výkaze výmer 01 Arch - časť - Architektúra 1 ks okna viac. 

Po prepočítaní položiek OE.1 + OE.2o + OE.2 + OE.3 + ...... + OE.10 = 2 + 13 + 14 + 1 + 3 + 1 + 14 + 1 + 1 + 

4 + 2 = 56 ks, čo je totožné s výkazom výmer. 
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5. Žiadame verejného obstarávateľa  o úpravu položky 106 - Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania. Po prepočte výkresovej 

dokumentácie, výkres 04 v časti architektúra,  je vo výkaze výmer 01 Arch - časť - Architektúra 1 ks okna 

viac. Pričom dvere označené v revidovanom výpise s označením DI9 sa nenachádzajú vo výkrese 04 

v časti architektúra. 

Dvere s označením DI.9 sa nachádza vo výkrese v časti arch. MS_maly_slivnik_1.np_rev, medzi 

miestnosťou 1.01 a 1.02. 

 

6. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie rozmerov pre prvky OE1, OE4, OE5, Oi2 a Oi5,  

v ktorých nieje revízia prenesená do revidovanej časti medzi pôdorysom a revidovaným výpisom prvkov. 

Prvky okien sú zosúladené v revízii pôdorysu 1.NP a výpise prvkov okien. 

 

7. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie pol.34- Pieskovisko špecifikácia podľa PD 

z časti 01 Arch - časť – Architektúra, keďže v projektovej dokumentácii v časti revidovaná technická 

správa nie je jeho špecifikácia presná. 

Pieskoviská sa navrhujú v počte 7 ks o rozmere 3,3x3,3 m. Rozmer je možné upraviť, ale celková plocha 

pieskovísk spolu musí byť min. 75 m2. 

 

8. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie množstiev pre pol. 50 - Výstuž stropov doskových, 

trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505 a pol. 55 - Výstuž stužujúcich pásov a 

vencov z betonárskej ocele 10505, nakoľko pri obhliadke bolo zistené, že tieto stužujúce ŽB vence nie sú 

zhotovené. Vo výkaze výmer sa nachádza len položka pre dodávku betónu. 

Výstuž ŽB vencov bola doplnená do výkazu výmer. 

 

9. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie spôsobu realizácie podhľadov úpravy stropov, ktoré sú 

zhotovené z prefabrikovaných panelov. Ktoré sú v pôdoryse, vo výkrese 04 Arch v časti legenda 

definovane ako neomietané a vo výkrese Arch. – Rezy rev 05. Kde v skladbe strechy St1 je úprava 

ometaním a to interiérová omietka 10mm. Vo výkaze výmer sa nachádza len položka pre omietku stien 

vnútorných. 

Prefabrikovaný strop sa navrhuje bez omietania s aplikáciou transparentného ochranného náteru na 

betónové konštrukcie. Vo výkrese časti arch. - MS_maly slivnik_rez_rev_II, bola upravená skladba 

stropnej konštrukcie (doplnená špecifikácia položky vo výkaze výmer 01 Arch - časť - Architektúra pod č. 

56). 

 

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie dodávky a montáže prvkov určených pre hasenie 

prípadne vzniknutého požiaru. Vo výkrese č. 03 časti Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

V rámci protipožiarnej bezpečnosti sa navrhuje: 

• 6 ks PHP – prenosnsný hasiaci prístroj práškový s náplňou 6 kg ABC-E prášku 

• 3 ks hydrant – nástenný hydrant typ D-25/30 - hadicový navijak DN 25 s dĺžkou hadice 30 m s 

požadovaným prietokom Q = 59 l.min-1 

Doplnené položky vo výkaze výmer 08 Zdr - časť - Zdravotechnika pod č. 129-134. 

 

11. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie spôsobu realizácie atiky, nakoľko vo výkrese Arch. – 

Rezy rev 05 je znázornená realizácia 2 KS porob. Materiálu  na výšku 500. Pričom v technickej správe kde 

je špecifikované že: Po obvode budovy Sa vymuruje atika z dvoch radov tvárnic šírky 250 mm ktoré 

budú ukončené železobetónovou,, čiapkou“ výšky 30 mm. Po obvode  vyvýšených častí materskej školy 

sa vymuruje atika z jedného radu tvárnic šírky 500 mm, ktorý bude ukončený železobetónovou 

,,čiapkou“  výšky 550 mm. Po prepočte nesedí konfrontácia s množstvom vo výkaze výmer 01 Arch - časť 
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– Architektúra pol. Č 20 - Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, na tenkovrstvovú 

maltu. 

Platí časť “architektúra“, kde je riešenie v podobe dvoch radov tvárnice hr. 250 mm, t.j. výška atikovej 

steny bude 500 mm. Táto položka je doplnená vo výkaze výmer (Položka 01 Arch - časť – 

Architektúra pol. č 136). 

Položka 01 Arch - časť – Architektúra pol. č 20  - Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 

mm, na tenkovrstvovú maltu je už z veľkej časti zabudované na stavbe (ostáva cca 7,5 m3). 

 

V zmysle vyššie uvedeného zodpovedný projektant vykonal revíziu „výkazu výmer“ ako aj technickej 

časti projektovej dokumentácie, pričom upravené dokumenty tvoria prílohu tohto vysvetlenia. 

Revidované dokumenty budú dňa 13.11.2019 zverejnené v profile verejného obstarávateľa a to 

pridaním označenia: .....(oprava20191112). 

Pôvodne zverejnené časti projektovej dokumentácie, ktorých sa týka revízia v zmysle vyššie uvedeného 

strácajú platnosť a sú týmto nahradené spôsobom uvedeným vyššie.   

Zároveň Vám týmto oznamujem, že vzhľadom na charakter opravy súťažných podkladov bude 

v najbližších dňoch vo Vestníku verejného obstarávania zverejnená redakčná oprava, ktorej predmetom 

bude primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. 

 

Prílohy k vysvetleniu súťažných podkladov: 

- 01.5.1_ZoD cast D Cena a plat. podmienky_Malý Slivník_MŠ_príl.špecifikácia 

položiek_082019_oprava2019113 

- B_Specifikacia rev 33017 (oprava20191113) 

- MS_maly slivnik_rez_rev_II (oprava20191112) 

- MS_maly_slivnik_1.np_rev (oprava20191112) 

- S1.R2_ELI_A1 (oprava20191113) 

- VÝPIS OKIEN EXTERIÉR_MS rev_II (oprava20191112) 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Slavko Žilinčík – poverená osoba pre predmetné VO        

 

 

  


